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INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2018
Poř.č.

009/2018/042

Č.j.

Žadatel
IČO

47334/2018

MauMau, s. r. o.
IČO: 27079112
Heřmanova 9,
170 00 Praha 7

Název akce

Prague Food
Festival

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Výbor v Kč

Monika
Maurerová

25. 5. - 27. 5.
2018, NKP
Vyšehrad,
zahrady a
sady

5 774 000

5 050 000

600 000

600 000*/

V roce 2018 se uskuteční XII. ročník Prague Food Festivalu (dále jen PFF). Tento již tradiční festival přibližuje lidem vyšší gastronomii a objevuje
zajímavá místa v Praze. Festival se koná od roku 2007 na různých místech Prahy (Kampa, Žofín, zahrady Pražského hradu, ...), letos se bude
konat stejně jako v minulém roce v prostorách NKP Vyšehrad. Připraveno bude asi 40 stánků, které mají reprezentovat nejlepších restaurace,
vinaře, piva, nealkoholické nápoje a delikatesy, zdravou výživu, biopotraviny. Festival podporuje i gastronomické iniciativy zabývající se šetřením
potravin, účelnou recyklaci (taste-wate) a sledování dopadu potravinářského průmyslu na životní prostředí. Další část festivalu bude patřit jídlu pro
vrcholové sportovce, "cooking show" a foodblogerům. V rámci hlavního programu festivalu bude opět představena NKP Vyšehrad včetně Galerie
Vyšehrad, Gotického sklepu, Purkrabství a různých přístupových cest. NKP Vyšehrad bude v rámci festivalu propagována na mapce, kde budou
zakresleny historické objekty, na Instagramu, Facebooku; PFF je uváděn v kulturních a společenských přehledech v ČR i v zahraničí. Na festival se
platí vstupné (150 Kč/osoba). Předpokládaná účast je cca 13 000 až 15 000 návštěvníků. Podle ankety se dříve zúčastnilo 83% návštěvníků z ČR
a 17% ze zahraniční.
Žadatel obdržel finanční podporu v oblasti cestovního ruchu ve výši 500 000 Kč v roce 2015 na propagaci festivalu v zahraničí a 600 000 Kč v
roce 2017 na Prague Food Festival (na propagaci NKP Vyšehrad v rámci festivalu).
Účel, na který bude individuální dotace použita: na propagaci NKP Vyšehrad v rámci PPF, vytvoření a namalování orientační mapy a areálu
NKP, tiskové strany v letáku, propagace na webu, FCB, Instagramu, PR v programu mají být rozšířeny o propagaci NKP ( v celkové výši 250 000
Kč), úhrada nájemného NKP Vyšehrad v hodnotě 350 000 Kč.
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 177 423 € EUR.
:

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