PODMÍNKY GRANTOVÉHO
PROGRAMU

STIPENDIJNÍ PROGRAM
ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY
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Vyhlašovatelem grantového programu a poskytovatelem finančního příspěvku je Nadační fond ŠKODA
AUTO, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „vyhlašovatel“).

1. ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY
Vzdělaní aktivní lidé s rozhledem jsou základem fungující komunity. Možnost vidět, jak to chodí jinde,
poznat odlišnou kulturu a zvyky, získat nové přátele nebo zdokonalit jazykové dovednosti. Zahraniční
zkušenosti rozšiřují obzory a učí nás novým dovednostem. I proto vyhlašujeme grantovou výzvu, kterou
chceme studenty středních škol podpořit v účasti na zahraničních kulturně - studijních pobytech.
Cílem grantového programu je podpořit středoškolské studenty ve zlepšení jejich jazykových
dovedností, ale také v navázání nových sociálních vazeb. Studenti si vyzkoušejí, jaké to je zapojit se
do nového kolektivu a přizpůsobit se jiným kulturním podmínkám. To vše v rámci kulturně-studijního
pobytu v zahraničí. Cílem je rovněž pomoci i těm studentům, kteří mohou mít vzhledem k
majetkovým a rodinným poměrům méně takových příležitostí získat podobné zkušenosti ze
zahraničí.

2. O STIPENDIJNÍM PROGRAMU
O co ve stipendiu jde? Nové zkušenosti nám pomáhají rozšířit si naše obzory a tím i rozvoj nejen nás, ale
i ostatních ve společnosti. Pobyt v zahraničí právě takovou novou zkušeností je.
Zažít si pobyt v novém prostředí, poznat novou
kulturu a používat cizí jazyk v každodenním životě je
zkušeností, která se nejen nezapomíná, ale zároveň
inspiruje i ostatní v našem okolí.
Nadační Fond ŠKODA AUTO se rozhodl tuto
příležitost přiblížit studentům středních škol
v domovských regionech ŠKODA AUTO, kteří se
zajímají o dění ve svém okolí a chtějí ho dále rozvíjet.
Proto je součástí grantového řízení i návrh projektu
přímo od studenta.
Rozhlédni se ve svém okolí - co je podle Tebe oblast, kterou zlepšit; jakým způsobem je možné zkvalitnit
život v regionu; co nového může pozitivně ovlivnit život Tvé rodiny a sousedů? Pokud máš nápad, přihlas
se s ním do NFŠA Stipendijního programu a získej možnost studovat v cizí zemi a šanci svůj nápad
uskutečnit!
Partnerem projektu je organizace AFS (dále organizátor), která nabízí zahraniční programy pro studium
středoškolských studentů v zahraničí. Je to nezisková organizace zabývající se multikulturním vzděláním,
jejímž posláním je poskytovat vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat
znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a
vzájemně stále propojenějším světě. Programy AFS běží v 99 zemích světa. Více informací o samotné
AFS nalezneš zde: https://www.afs.cz/.
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Co od Tebe potřebujeme?






Návrh projektu – více podrobností v kapitole 6
Motivační dopis “Proč si žádám o stipendium a proč bych ho měl získat“ “ v anglickém jazyce
Min. 1 doporučující dopis od pedagoga nebo osoby podílející se na Tvém rozvoji (např. ze školy,
kroužku nebo jiné aktivity, které se věnuješ)
Potvrzení o středoškolském studiu
Vysvědčení za předchozí školní rok

Co se stane, když Tě vybereme?
Nadační Fond ŠKODA AUTO úspěšnému žadateli proplatí pobyt v zahraničí od partnera Stipendia AFS,
a to až do výše 200.000 Kč.
Úspěšný žadatel uhradí AFS administrační poplatek za procesování přihlášky na vybraný studijní
pobyt ve výši 1.000 Kč jako potvrzení závazného zájmu o studijní pobyt. Úspěšný žadatel musí také
počítat s životními náklady během pobytu, které jsou cca 200 - 300 dolarů měsíčně. Životní náklady
nejsou součástí stipendia.
Každému studentovi bychom ale rádi poskytli stejnou možnost užít si pobyt naplno. V případě, že náklady
během pobytu překračují možnosti studenta a nemohl by si tak pobyt dovolit, má možnost nám svoji
situaci popsat v motivačním dopise. Nadační fond ŠKODA AUTO je připraven v takovém případě
nabídnout pomocnou ruku.
V případě, že je student vyhodnocen komisí jako úspěšný žadatel o stipendium, vyhrazuje si Nadační
fond ŠKODA AUTO právo vyžádat si doložení pravdivosti uvedených údajů. V případě, že informace
uvedené v žádosti nejsou pravdivé, je žadatel z programu vyřazen.

3. KDO MŮŽE ŽÁDAT?
O příspěvek z grantového programu může požádat student střední školy se sídlem na
Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku, který ke dnu podání žádosti dovršil 15 let věku (dále
jen „žadatel“). Žadatel je oprávněn podat pouze 1 žádost.
Pro účely tohoto grantového programu je území regionů určeno následovně:
Mladoboleslavsko – okres Mladá Boleslav
Rychnovsko – okres Rychnov nad Kněžnou
Vrchlabsko – ORP Vrchlabí, ORP Jilemnice

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím online systému dostupného na webové
adrese www.nfsa.grantys.cz.
Příjem žádostí bude probíhat v období od dne 25. 10. 2021 do 31.12.2021 23:55 hodin. Úspěšní
žadatelé budou o finálním rozhodnutí vyrozuměni po skončení výběrového řízení a to do 15. 2. 2022.
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Celková alokovaná částka pro grantovou výzvu činí 800.000 Kč. Student – žadatel si může vybírat
studijní pobyt z destinací uvedených níže, a to v maximální částce 200.000 Kč.
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nerozdělit předem
určenou finanční sumu v plné výši, pokud výběrová komise neshledá podané žádosti jako dostatečně
kvalitní nebo nedoporučí žadatele k výjezdu.

5. STUDIJNÍ DESTINACE
Student – žadatel - si může vybírat svůj studijní pobyt z destinací uvedených níže.
Žadatel v žádosti v online grantovém systému označí ze seznamu nabízených zájezdů, o které by měl
zájem, a to v preferovaném pořadí od 1-20 (největší zájem – nejmenší zájem). Žadatel musí tímto
způsobem označit všechny uvedené zájezdy. Výběr není závazný. K preferencím bude výběrová
komise přihlížet. Příjemce si může vybírat pouze z nabídky zahraničních zájezdů uvedených v žádosti.
V případě obsazeného preferovaného zájezdu, který si žadatel vybral, mu bude nabídnuta alternativa
z řady jeho vybraných variant, které uvede v přihlášce. Pokud s alternativou nebude žadatel souhlasit,
nárok na podporu mu zaniká a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi.
Nabídka zahraničních zájezdů:
TRIMESTRÁLNÍ PROGRAMY
Belgie (Vlámská)
Egypt
Francie
Itálie
Portugalsko

SEMESTRÁLNÍ PROGRAMY
Chile
Francie
Mexiko
Brazílie
Čína
Kolumbie
Kostarika
Indie
Peru
Lotyšsko
Paraguay
Filipíny
Thajsko
Egypt

ROČNÍ PROGRAMY
Itálie

Modelový příklad: Marie by se ráda přihlásila do stipendijního programu a vyplňuje v online systému přihlášku.
Nejvíce chce do Portugalska, Thajska a Francie, naopak nejméně chce do Číny. Do přihlášky proto oznámkuje
všechny země od 1-20 podle toho, kam chce nejvíce (1) a kam nejméně (20).
Mariiny preference: 1-Portugalsko, 2- Thajsko, 3- Francie, ostatní země a její preference (4-19), 20 – Čína

6. PROJEKTOVÝ NÁVRH
Projekt musí být zaměřený na zlepšení života v regionech Mladá Boleslav, Kvasiny nebo Vrchlabí. Důležitý
je důraz na komunitu, aby měl projekt přesah i do života ostatních a měl pozitivní vliv na region.
Tématem je udržitelnost, ale není třeba se omezovat jen na environmentální témata, pojem
udržitelnost se pojí například i se vzděláváním nebo rovnosti žen a mužů. Inspirovat se můžeš u cílů
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udržitelného rozvoje SDGs, o kterých lze více informací nalézt zde: https://www.osn.cz/osn/hlavnitemata/sdgs/
Projektový návrh by měl zodpovědět na tyto otázky:






Popis výchozího stavu / problému – proč by se měl projekt uskutečnit? Kde je aktuální
nedostatek, kde vidíš prostor pro zlepšení?
Cíle projektu – jak za Tebe vypadá ideální situace po uskutečnění projektu?
o Čeho chceš projektem dosáhnout? Co má být hlavní přínos projektu?
o Jakým způsobem přispívá projekt komunitě ve Tvém regionu?
o Jakým způsobem toho chceš dosáhnout?
Existují pro realizaci projektu nějaké překážky?
Jakým způsobem je projekt udržitelný a pomáhá naplňovat cíle SDGs?

Vlastnictví projektového návrhu úspěšného žadatele, tj. studenta, který získá stipendium, náleží
vyhlašovateli. Vyhlašovatel se zavazuje v případě realizaci projektu oslovit úspěšného žadatele
s možností se na realizaci podílet.

7. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ
Po ukončení přijímání žádostí dojde k posouzení splnění formálních náležitostí, zejm. přiložení všech
povinných příloh. Žadatelé, kteří splní formální náležitosti, zejm. přiložení všech povinných příloh, budou
pozváni na pohovor s Výběrovou komisí složenou z nezávislých odborníků. Pohovor bude probíhat
částečně i v anglickém jazyce. Odborná komise při pohovoru posoudí:
- Projektový návrh, motivační dopis, doporučující dopis
- Prezentaci samotného studenta a jeho motivaci, prezentaci projektového návrhu
- Jazykové dovednosti
- Prospěch
Pokud žádný student nebude seznán jako vhodný kandidát na absolvování studijního pobytu
v zahraničí, má vyhlašovatel právo stipendium neudělit.
Po pohovoru dojde ke stanovení úspěšných žadatelů. Úspěšní žadatelé budou kontaktování
vyhlašovatelem k závaznému domluvení zahraničního pobytu do 15. 2.2022.

8. PRAVIDLA PRO PŘÍJEMCE PODPORY
Pokud úspěšný žadatel zjistí, že není schopen na vybraný pobyt odjet, či nastanou okolnosti znemožňující
jeho odjezd, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost vyhlašovateli, a to nejpozději do 4 měsíců
před začátkem vybraného pobytu. Vyhlašovatel může volné místo nabídnout náhradníkovi. V případě
mimořádné události, znemožňující studentovi odjezd, a to méně než 4 měsíce před odjezdem, je student
povinen ohlásit tuto událost neprodleně Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO i s potvrzením o dané události,
aby bylo možné zajistit včas náhradníka.
Úspěšný žadatel podpory je povinen řídit se vnitřními pravidly organizátora zahraničních pobytů AFS
a chovat se tak, aby nepoškodil dobré jméno vyhlašovatele. Nadační fond ŠKODA AUTO nezodpovídá
za případné škody způsobené žadateli nebo úspěšným žadatelem během studijního zájezdu.
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Úspěšný žadatel se zavazuje dodat vyhlašovateli následující:


Během zahraničního pobytu dodat alespoň 3 příspěvky na sociální
sítě partnera grantové výzvy AFS a vyhlašovatele NFŠA, Ty budou
zasílány na mailovou adresu vyhlašovatele.



Poskytnout vyhlašovateli a partnerovi součinnost při tvorbě
propagačních materiálů ke stipendiu, např. formou rozhovoru před a
po zájezdu nebo informování o úspěšné žádosti na sociálních sítích.



Informovat organizátora a vyhlašovatele o jakýchkoliv okolnostech,
které mohou negativně ovlivnit jeho pobyt na zahraničním zájezdu.



Po ukončení zahraničního pobytu aktivně přispívat na propagaci
Stipendijního programu, např. účastí na přednáškách organizovaných
vyhlašovatelem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo použít dodané materiály přiměřeným způsobem na svých komunikačních
kanálech. Dodané fotografie a písemnosti mohou být použity zejména na webových stránkách
vyhlašovatele, nebo mohou být zveřejněny obdobným způsobem, což žadatel bere na vědomí. Jiným
způsobem nebudou tyto materiály a osobní údaje v nich obsažené zpracovávány.
Úspěšný žadatel je povinen dodat partnerovi stipendijního programu administrační poplatek za
procesování přihlášky na vybraný studijní pobyt ve výši 1.000 Kč, jako potvrzení závazného zájmu, a
to dle informací od partnera AFS.
V případě nedodržení pravidel ze strany úspěšného žadatele si vyhlašovatel vyhrazuje právo vyřadit
žadatele na účasti v dalších výzvách.

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE
e-mail: nadacnifond@skoda-auto.cz
Nadační fond ŠKODA AUTO
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
www.nfsa.cz
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