
ŠKODA AUTO vyhlašuje regionální 
grantové programy pro rok 2020!

Vyhlašované grantové programy:

Žádost o grant lze podat pouze přes elektronický formulář 
na webových stránkách! 

Uzávěrka žádostí je v průběhu června (dle příslušného
programu), popřípadě dříve, pokud bude alokovaná 
částka překročena trojnásobně.
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RKVíce informací pro žadatele naleznete na:

www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda

Program Cíl programu Max. grant Uzávěrka přihlášek

Popularizace 
technického vzdělávání 
na ZŠ

Podpora zatraktivnění technického i digitálního 
vzdělávání už na základních školách, zvýšení manuální  
zručnosti žáků i v rámci mimoškolních aktivit. 

120.000 Kč
max. do 

17. 6. 2020

ŠKODA dětem

Podpora sociálně nebo fyzicky znevýhodněných  
děti v přístupu ke vzdělávání nebo ke kolektivu  
takto neznevýhodněných vrstevníků, či rozvoj 
talentovaných dětí.

120.000 Kč
max. do 

17. 6. 2020

Tady jsem doma
Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost  
s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní  
roli zaměstnanci ŠKODA AUTO.

50.000 Kč
max. do 

17. 6. 2020

Region bez bariér

Zvýšení mobility hendikepovaných spoluobčanů 
prostřednictvím odstraňování bariér ve veřejném 
prostoru a umožnit tak jejich zapojení do zaměstnání, 
vzdělávacích nebo volnočasových aktivit.

120.000 Kč
max. do 

30. 6. 2020

Dopravní výchova
Podpora prevence v podobě dopravní výchovy 
nejmladší generace, u které se vytváří návyky 
v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

120.000 Kč
max. do 

30. 6. 2020

Dopravní bezpečnost 
v obcích

Podpora projektů na zklidňování dopravy v obcích 
a redukci počtu míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize 
chodců, cyklistů a automobilů.

120.000 Kč
max. do 

30. 6. 2020

Pandemie COVID-19 zasáhla celou ekonomiku i společnost. Proto se ŠKODA AUTO  
rozhodla navzdory velkým ekonomickým dopadům podpořit regiony, v nichž má své 
výrobní závody a tím i nadále pokračovat ve společenské odpovědnosti. Pro rok 2020 
vyhlašuje grantové programy, ve kterých rozdělí téměř 3,7 milionu Kč. 
Programy jsou určeny na zlepšení kvality života především v okolí všech tří českých 
závodů automobilky, na podporu komunitního života zaměstnanců a jejich rodin, 
na zvýšení dopravní bezpečnosti a na zkvalitnění technického vzdělávání.


