Příloha č. 2

INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÁ DOTACE HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU na rok 2018 žádost Výborem vyřazená z posuzování
Poř.č.

015/2018/048

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Datum a místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

336390/2018

Hravý architekt,
z.s.
IČO: 02805634,
Masarykovo
nábřeží 250/1,
110 00 Praha 1 Nové Město

100 let hravé
architektury

Ing. Petr
Ivanov

1.1. -31.12.2018
Praha

1 290 000

vlastní a
Požadovan
jiné zdroje
á částka Kč
Kč

290 000

1 000 000

Výbor

žádost
vyřadil

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního města Prahy v souladu s
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1653 ze dne 27.6.2017, resp. usnesením Rady hlavního města Prahy č. 149 ze dne 31.1.2017,
žádost vyřadil z posuzování z důvodu pozdního podání vzhledem ke konání akce/projektu.
Obsahem projektu je celoroční vzdělávací výtvarně-architektonický projekt zaměřený na děti 3. - 5. tříd základních škol, kdy děti kreslí obrázky na
vyhlášené téma, pro které dostanou pracovní listy. Z vybraných obrázků je následně uspořádána výstava. Ta má být doplněna doprovodným
programem (výtvarné dílny) a dalšími vzdělávacími programy. Cílem projektu je vychovávat děti ke vnímání architektury, poučit děti o práci
architekta a vzdělávat je i v oblasti péče o památky. Žadatel vybral pro rok 2018 téma 100 let hravé architektury u příležitosti sta let založení
samostatné Československé republiky. Dětem budou vysvětleny nejdůležitější styly této doby a představena architektura jejich regionu. Projekt
obsahuje část vzdělávací, část výtvarnou a samotnou výstavu. Projekt je z oblasti vzdělávání dětí a je zaměřen především na české školy. S
ohledem na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1653 ze dne 27.6.2017, resp. usnesení č. 149 ze dne 31.1.2017 žádost nesplňuje podmínky
týkající se termínu podání žádosti vzhledem k termínu konání akce. V souladu s těmito usneseními je žádost předkládána k vyřazení Výborem z
dalšího posuzování.
Účel, na který bude individuální dotace použita: technické práce, technická realizace, tiskoviny, grafika a tisk, katalog, propagace, logistika,
správa webových stránek
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 181 074 EUR.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu na 2018

