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Co jsme v minulých 
letech podpořili?

SPORT
Činnosti sportovních oddílů (fotbal, hokej, florbal, 
basketbal, biatlon, cyklistika, judo, taekwondo, 
futsal, volejbal), uspořádání dětské olympiády, 
atletických závodů a závodů na horských kolech.

EKOLOGIE
Projekty úklidu okolí řeky Jizery, péče o louku 
s výskytem chráněných rostlin, projekt hmyzí 
květinové zahrady nebo naučné tabule ke stromům 
ve Svatomartinské aleji. 

KULTURA
Literární a výtvarná soutěž spojená s výročím 
Mikuláše Klaudiána, Česká mše vánoční v podání 
žáků ZUŠ, literární open-air festival, činnost 
pěveckých sborů a tanečního oddílu.

VZDĚLÁVÁNÍ
Badatelské kroužky pro děti na základních školách, 
unikátní projekt mlžné komory, podpora čtenářské 
gramotnosti mládeže, uspořádání Boleslavského 
majálesu.

Potřebujete poradit?
S dotazy ke grantovému programu 
se můžete obrátit na:

Ing. Viktor Kolarčík
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tel.: (+420) 326 819 033
E-mail: viktor.kolarcik@sko-energo.cz

Proč grantový program?
Snažíme se být „dobrým občanem“ regionu

Regionálně orientovanou pomocí chceme přispívat 
k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých 
sousedských vztahů.

Usilujeme o rozvoj lokalit, ve kterých působíme – 
Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí.

Co je cílem programu?
Cílem grantového programu je podpora aktivit 
dětí a mládeže v různých sportovních, kulturních 
a vzdělávacích organizacích.

Pomáháme zlepšit podmínky pro sportovní a kulturní 
aktivity mládeže, smysluplnému využití volného času 
a snižování rizika ohrožení negativními vlivy, drogami 
a jinými návykovými látkami.

Které oblasti podporujeme?
SPORT
Činnost mládežnických týmů nebo zajímavé 
sportovní akce

EKOLOGIE
Ekologická výchova a aktivity na ochranu životního 
prostředí a biodiversita

KULTURA
Činnost hudebních a taneční skupin, pěveckých 
a divadelních spolků a kulturní akce

VZDĚLÁVÁNÍ
Programy na výchovu mládeže v oblasti  
vzdělávání a volnočasové aktivity dětí

Co, kdo, jak?

OPRÁVNĚNOST ŽADATELE:
Školy, školky, spolky, neziskové organizace.

PODPOROVANÉ REGIONY:
Okres Mladá Boleslav, okres Rychnov nad Kněžnou 
(Kvasiny), okres Trutnov (Vrchlabí) a k nim přiléhající okresy. 

OBLAST GRANTŮ: 
Projekt/činnost spadá do jedné z uvedených kategorií 
(SPORT, EKOLOGIE, KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ).

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY:
100 000 Kč

POSTUP:
1. Podání žádosti a souvisejících dokumentů
2. Vyhodnocení žádostí grantovou komisí
3. Oznámení výsledků
4. Podpis smlouvy a zaslání finančních prostředků
5. Zpráva o použití prostředků z grantového programu
6. Kompletní informace ke grantovému programu jsou

ke stažení na webových stránkách společnosti:
www.sko-energo.cz/cs/granty/




