INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÁ DOTACE HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2017
Poř.č.

Č.j.

031/2017/032 1470496/2017

Žadatel
IČO

ABF, a. s.
IČO: 630 80 575
Beranových 667,
199 00 Praha 9 Letňany

Oprávněná
osoba

Název akce

Stříbrné vánoční dny

Datum a
místo
realizace

7. 12. 2017 30. 12. 2017
Tomáš Kotrč,
PVA EXPO
Ing. Erik
Praha,
Augustin
Beranových
667, Praha 9 Letňany

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Výbor v Kč

4 547 000

4 347 000

200 000

0 */

8. ročník Stříbrných vánočních dnů je příležitost pro prezentaci služeb a výrobků, které jsou rozděleny do jednotlivých sekcí Fashion zóna, Český jarmark,
Sportovní a zážitková zóna a Vánočních hody. Na hrubé výstavní ploše 800 m2 se návštěvníkům představí přes 350 vystavovatelů jak tuzemských, tak i
zahraničních. Předpokládaná účast je 30 000 návštěvníků z nichž je přes 10 000 mimopražských a 350 vystavovatelů z nichž je 50% mimopražských.
Během programu vystoupí 30 souborů a uměleckých škol z celé ČR. Součástí programu je i projekt Pomáháme dětem o Vánocích, který spojuje 3
charitativní projekty.
Žadatel byl podpořen v oblasti kultury jednoletým grantem na projekt Young Architect Award 70 000 Kč v roce 2015 a 80 000 Kč v roce 2016.
Účel, na který bude individuální dotace použita: propagaci
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 198 161 EUR.
Odůvodnění negativního stanoviska Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruchu a zahraniční vztahy ZHMP (dále jen
Výbor): Výbor hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře, protože tato akce je určena převážně pražanům a tedy nemá potenciál pro
zahraniční návštěníky hlavního města Prahy.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Poř.č.

Č.j.

Žadatel
IČO

Nachtigall Artists
Management, s. r.
032/2017/033 1513376/2017 o. IČO: 26431017
Čerchovská 1981/6
120 00 Praha 2

Název akce

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Výbor v Kč

Talenty světové
opery - vánoční
koncert

Alena
Kunertová

21. 12. 22. 12. 2017
Novoměstská
radnice

500 000

300 000

200 000

200 000*/

Vánoční koncert v Novoměstské radnici má za cíl představit v Praze mladé umělce světového operního nebe a motivovat tak mládež i hudební publikum.
Na koncertě se představí 4 mladí operní pěvci Simona Šturová (mozartovská sopranistka), Petr Nekoranec (tenorista), Tereza Štěpánková (sopranistka) a
Lukáš Bařák (barytonista), na klavír je doprovodí Ahmad Hedar. K těmto protagonistů přibude ještě jeden host, mladý talent, který bude vybrán na
podzimních předzpíváních. Průměrná cena vstupenky je 400 Kč.
V roce 2016 v oblasti kultury žadatel obdržel jednoletý grant na projekt Hvězdy světové opery 2016 ve výši 1 000 000 Kč a na projekt Velké světové
orchestry v Praze - Filarmonica della Scala, dirigent M°Myung Whun Chung ve výši 300 000 Kč, v roce 2017 na projekt Hvězdy světové opery 2017 ve
výši 1 100 000 Kč. V roce 2016 žadatel obdržel v oblasti cestovního ruchu v rámci programu Partnerství 300 000 Kč na projekt Erwin Schrott - Rojotango
v adventní Praze a v roce 2017 žadatel obdržel v rámci individuální účelové dotace finanční podporu ve výši 160 000 Kč na nový projekt Světová opera v
Praze - Petr Nekoranec a hosté, který představil mladé světové zpěváky a také 400 000 Kč na projekt Juan Diego Flórez - podzimní cesta.
Účel, na který bude individuální dotace použita: na honoráře, ubytování a cestovné protagonistů koncertu. Dále na pronájem prostor, náklady
související s koncertem a na propagaci. Část prostředků bude použita na výběr talentů k předzpívání do operních programů významných evropských
domů a studijních projektů.
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 156 492 EUR.
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