Manuál pro žadatele
o příspěvek z grantového programu
Hyundai Motor Manufacturing Czech
“Společně 2018“

Co je cílem programu “Společně 2018“?
Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC)
„Společně 2018“ má za cíl finančně přispět na projekty, které podporují mladé talenty,
obohacují nabídku volného času nebo vylepší veřejný prostor, a do kterých se zároveň
mohou aktivně zapojit či je podpořit zaměstnanci HMMC.
Které oblasti budou podpořeny?
1. Děti:
 podpora volnočasových aktivit
 podpora zájmových skupin
 rozvoj dětské kreativity
2. Handicapovaní:
 podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc handicapovaným
 nákup pomůcek či speciálního vybavení
 podpora volnočasových aktivit
3. Kultura:
 koncerty
 festivaly
 literatura
 výtvarné umění
 oslavy významných událostí
 renovace kulturních památek
4. Sport:
 podpora domácích i mezinárodních soutěží v Moravskoslezském kraji
 podpora mladých talentů
 účast na sportovní soutěži
Jaké jsou podmínky?
 Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti
kultury a sportu s výjimkou politických stran a politických hnutí.
 Projekty mohou být podpořeny kmenovými zaměstnanci HMMC, kteří zde pracují
min. 1 rok.
 Příjemci musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo
území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být
využity na území Moravskoslezského kraje.
 Příjemce grantu je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech
název poskytovatele příspěvku a jeho logo (HMMC + logo HMMC).
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O jakou částku mohu požádat?
 HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů
realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 30 %.
 Minimální výše příspěvku na jeden projekt v rámci programu je 5 000 Kč a
maximální výše 20 000 Kč.
 Ve třetím ročníku vybere komise, složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků,
projekty, které podpoříme celkovou částkou 640 000 Kč.
Jaký bude časový harmonogram?
26. 2. 2018
26. 2. – 27. 3. 2018
27. 3. 2018, 24:00
hod.
3. – 15. 4. 2018
16. – 20. 4. 2018
23. 4. 2018
květen 2018
1. 4. – 15. 12. 2018
15. – 31. 12. 2018

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
Možná konzultace projektů s administrátorem a příjem žádostí
Uzávěrka pro příjem žádostí
Kontrola žádostí a příprava podkladů pro hodnotící komisi
Jednání hodnotící komise a návrh podpořených projektů
managementu HMMC
Informování uchazečů o podpořených projektech (HMMC Express
+ web)
Podpis smluv, platby
Realizace
Zaslání závěrečného vyhodnocení

Jak mám postupovat?
Vyplněné žádosti vč. příloh zasílejte na jednu z níže uvedených možností:
1. Elektronicky na email: granty@hyundai-motor.cz (do předmětu zprávy,
prosím, napište: GRANTY „SPOLEČNĚ 2018“ – název projektu...)
 Maximální velikost zprávy vč. příloh 12 MB
 Akceptované formáty: doc, pdf, jpg, gif, png (jiné prosím předem
konzultujte)
 Přijatá žádost bude e-mailem potvrzena
2. Poštou na adresu: Oddělení interní komunikace, Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739
51 Nižní Lhoty s označením obálky GRANTY „SPOLEČNĚ 2018“
 V žádosti uveďte platnou e-mailovou adresu, na kterou můžeme
zaslat potvrzení přijetí žádosti.
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Kde najdu formulář žádosti a další dokumenty?
Na webových stránkách www.hyundai-motor.cz/granty

Kdo bude hodnotit projekty a podle jakých pravidel?
Každá z oblastí bude mít svou hodnotící komisi, která se bude skládat z:
 4 zaměstnanců HMMC za oddělení: Lidských zdrojů, Právní, Zaměstnaneckých
vztahů a Interní komunikace
 4 vybraných zaměstnanců HMMC z divize Výroba
 Zástupce příslušného odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 Uznávané osobnosti z dané oblasti

Často kladené dotazy?
Co lze zahrnout do uznatelných nákladů?
 náklady na dopravu - pouze ty, které jsou doloženy fakturou,
 náklady na občerstvení - jen pro účastníky, hosty a organizátory akcí; náklady
na alkoholické nápoje jsou neuznatelné,
 náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek - do max. 30 % z celkové výše
požadovaného grantu (nikoliv z celkových nákladů projektu).
 náklady na propagaci akce
Může být žadatelem více organizací?
 Vždy je žadatelem pouze jedna organizace. Ostatní subjekty by měly být
v žádosti uvedeny jako spolupracující organizace.
Mají zapojení zaměstnanci HMMC nárok na pracovní volno pro účast na projektu?
 Ne, nemají nárok na speciální volno. Cílem tohoto programu je podpora
aktivního přístupu našich zaměstnanců k rozvoji kulturních a sportovních akcí
v Moravskoslezském kraji. Tato podpora bude pouze ve výši finančního
příspěvku na schválený grant.
Můžu požádat o grant na už započatý projekt?
 Ano, lze zažádat na určitou fázi projektu či na dokončení určité fáze. Prosíme o
přesnější specifikaci v žádosti (aktuální stav, další fáze, na kterou žádáte
příspěvek).
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Poskytuje HMMC poutač s firemním logem?
 Ano, úspěšní žadatelé si mohou u Barbory Hermanové, oddělení interní
komunikace, zapůjčit reklamní plachtu HMMC sloužící k propagaci
poskytovatele příspěvku.
Kdo mi s projekty poradí?
Barbora Hermanová, která je zodpovědná za grantový program, je Vám k dispozici
ke konzultaci a dotazům od pondělí do pátku (7:00 – 15:30 hod.), tel.: 596 141 656,
e-mail: granty@hyundai-motor.cz (do předmětu zprávy napište GRANTY
„SPOLEČNĚ 2018“ – dotaz).
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