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Faceliftovaná trojčata viděla předávání grantů TPCA 

 

Kolín, 11. května 2018 – Slavnostní fotografií se zbrusu novými „trojčaty“ před 

podnikatelským inkubátorem Kolínský zámek včera skončil další ročník grantového programu 

TPCA pro Kolínsko automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA). 

V pořadí již 13. ročníku programu, kterým největší zaměstnavatel kolínského regionu naplňuje 

svoje motto společenské odpovědnosti „Pomáháme tam, kde jsme doma“, zažádalo o podporu 

na šedesát měst, obcí, neziskových organizací či spolků. Odborná porota vybrala patnáct 

nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila čtyři miliony korun od automobilky. Stejně jako 

v posledních letech, se i tentokrát do rozhodování o konečné podobě podpořených nápadů 

zapojila veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Celkem dorazilo více než 3700 hlasů 

a nejvíce z nich pro projekt Cestička do školy, ve kterém ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně chce zajistit 

bezpečnější cestu pro dvě stovky dětí. U veřejnosti zabodovalo i využití dešťové vody 4. základní 

školy v Kolíně a další rozšíření oblíbené Řepařské drážky. 

„Chtěl bych poděkovat všem z vás, kteří přispívají k rozvoji kolínského regionu. Zvyšující se počet 

projektů žádajících o naši podporu je pro nás potvrzení, že naše pomoc je v regionu pozitivně 

vnímána,“ řekl na včerejší slavnosti prezident TPCA Koreatsu Aoki. Viceprezident TPCA Eric 

Brochard pak vyzdvihl výbornou práci zaměstnanců TPCA, díky níž může automobilka pomáhat 

prostřednictvím grantového programu celému regionu. „Oceňuji také zapojení našich 

zaměstnanců do života regionu,“ dodal Brochard. 

„TPCA se pro nás stala dobrým sousedem, sousedem, který má pro region cit a pozitivní vztah, 

což se ukazuje i na tom, že díky grantovému programu jsou podporovány konkrétní aktivity, 

které vycházejí z nápadů vás občanů. To jednoznačně přispívá k rozvoji regionu, bezpečnosti a 

také k dobrému sousedství,“ uvedl na včerejší slavnosti starosta Kolína a poslanec Parlamentu 

ČR Vít Rakušan. 
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Seznam všech podpořených projektů v kategoriích Pro zelené Kolínsko, Pro bezpečné a zdravé 

Kolínsko a Pro živé Kolínsko najdete na webové stránce automobilky http://www.tpca.cz/tpca-

pro-kolinsko.  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Group. Výroba v závodě postaveném v 

roce 2002 v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry byla zahájena v únoru roku 2005. 

 

V TPCA pracuje v současnosti 2 700 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice. V současné době 

vyrábí modely Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1, městské vozy vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou. 

 

TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques), kterou 

automobilka obdržela společně s certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. Rozvoj Kolínska v uplynulých 

deseti letech ovlivnila nejen vytvořením tisíců pracovních míst, ale aktivní je i v podpoře dobročinných projektů. Finančně 

podpořila téměř 700 projektů v celkové částce přesahující 114 milionů korun. 

 


