
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/130 ze dne 17. 5. 2018
Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2018 - 2021)
Program č. V - Kontinuální víceletá činnost v oblasti národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2018 - 2021)

Číslo 
projektu

Žadatel IČ Název projektu a anotace Celkové náklady v Kč ROK
Požadovaná dotace     

v Kč
Grant  HMP

2018 2 260 000 Kč 1 800 000 Kč

2019 2 260 000 Kč 1 850 000 Kč

2020 2 260 000 Kč 1 900 000 Kč

2021 2 260 000 Kč 1 950 000 Kč

Celkem 9 040 000 Kč 7 500 000 Kč

2018 190 000 Kč 160 000 Kč

2019 190 000 Kč 160 000 Kč

2020 190 000 Kč 160 000 Kč

2021 190 000 Kč 160 000 Kč

Celkem 760 000 Kč 640 000 Kč

2018 2 700 000 Kč 2 600 000 Kč

2019 2 775 000 Kč 2 350 000 Kč

2020 2 850 00 2 400 000 Kč

2021 2 850 000 Kč 2 450 000 Kč

Celkem 11 175 000 Kč 9 800 000 Kč

44 785 000 Kč 20 975 000 17 940 000 KčCelkem

V001 Asociace ETNICA, z.s. 26642107

PRAHA SRDCE NÁRODŮ 2018 - 2021 - realizace jubilejního 20. a dalších tří ročníků mezinárodního  festivalu 
národů,  národnostních menšin a etnik PRAHA SRDCE NÁRODŮ se uskutečňuje pravidelné poslední květnový 
týden v Praze. Zúčastní se ho každoročně kolem 550 účinkujících - 25 souborů z asi 12 států. Obsahem této 
multietnické akce je snaha o vzájemné poznání a sblížení národů prostřednictvím prezentace svého 
kulturního dědictví. Jedná se o největší společnou akci národností žijících v ČR. Festival přispívá také k 
uchovávání a prezentaci tradic národnostních menšin, je také inspirující pro činnost zájmových souborů i 
jednotlivých členů, diváků z řad minorit i majority. Festival je významnou akcí a největší společnou akcí všech 
národnosti žijící v Praze a v ČR. Náklady na nájem kancelářských prostor, nájem na prostor pro realizaci 
projektu, nákup materiálu, technické zabezpečení pódia, pronájem technického zařízení, dramaturgie pořadů, 
režijní zabezpečení programů, scénář, moderace programů, organizační zabezpečení, uměleckou spolupráci, 
technické služby (WC, el.přípojky, venkovní šatny), ubytování, stravu a dopravu účinkujících, na tisk programů, 
náklady na propagaci, dokumentaci(foto,video),  bulletin festivalu. 

17 040 000

26524741

Festival české a slovenské tvorby pro děti - festival české a slovenské tvorby pro děti poukáže nejmladší 
generaci na blízkost obou jazyků i národů, propojených společnou historií i kulturou. Představí dětskou 
literaturu v originálech, v českých a slovenských překladech, ilustrace formou výstav, loutková divadla, 
komponované pořady, literární a výtvarné workshopy. Poukáže na nové trendy v tvorbě pro děti, ale také 
připomene existenci společného státu a klasické hodnoty tvorby pro děti v Čechách i na Slovensku. Festival se 
koná letos již čtvrtým rokem v Muzeu hl. města Prahy, v Domě národnostních menšin, v Městské knihovně v 
Praze, v SI Praha i na pražských školách. 
Náklady na umělecké honoráře pro účinkující, ozvučení, osvětlení,  přepravu materiálu, divadla, výstav, 
techniky, instalaci výstav a technické práce v programech,  výtvarné a grafické zpracování plakátů, pozvánek a 
tisk, fotodokumentaci  a archivaci, ubytování účinkujících. 

1 310 000

V003 Slovo 21, z. s. 69343951

Světový romský festival KHAMORO 2018 - 2021 - světový romský festival je jedinečnou akcí v celosvětovém 
měřítku, která utváří obraz Prahy jako multikulturní metropole. Je to jediná profesionální akce na území České 
republiky, která představuje romskou kulturu v celé její šíři a nabízí kvalitní prostor, kde můžou trávit 
přirozeně společně čas Romové a Neromové. Festival je organizován smíšeným česko - romským týmem, 
diváci jsou jak Romové, tak Češi a také je Khamoro oblíbeným cílem pro turisty ze zahraničí. Festivalu se 
aktivně účastní profesionálové a experti z celého světa, kteří představují pozitivní romské vzory celé české 
společnosti. Program je složen ze tří částí - hudební, doprovodné a odborné. Většina akcí je realizována 
zdarma a pod širým nebem a jsou přístupné všem. V roce 2018 oslaví festival 20. jubilejní ročník, který se 
ponese ve znamení toho nejlepšího, co kdy bylo na Khamoru představeno. Další ročníky se budou částečně 
držet zavedené dramaturgie a částečně obměňovat jednotlivé body programu.
Náklady na materiál (hygienické potřeby, materiály na dětský program, výstavy, koncerty, dekorace a 
rekvizity, kostýmy a doprovodný program) , cestovné ( doprava ČR a zahraničí),  ubytování, stravné (účinkující 
osoby), honoráře,  propagaci a medializaci kulturního, odborného a doprovodného programu , tisk, grafické 
řešení, distribuce propagačních materiálů, techniku včetně pronájmu, pronájem prostor na jednotlivé akce, 
přeprava osob a materiálu, nemateriálové náklady. 

26 435 000

BONA FIDEV002


