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

010/2018/043

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Datum a místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

126698/2018

Autentisté s.r.o.
IČO: 03509541
Křižíkova
488/115, Praha
8

Praha pije víno
2018

Bc. Bogdan
Trojak,
Mgr. Antonín
Suchánek

18.-19.5.2018
Novoměstská
radnice, Praha 2

1 795 200

vlastní a
Požadovan
Výbor v Kč
jiné zdroje
á částka Kč
Kč

1 324 520

350 000

250 000*/

Praha pije víno je vinařský festival v hl. m. Praze zaměřený na autentická vína ze střední Evropy. Jeho 5. ročník se bude konat 18.5. a 19. 5. v
prostorách Novoměstské radnice. Do Prahy má přijet asi 60 vinařů, především z rodinných vinařství z území bývalého Habsburského mocnářství a
hosté z dalších regionů (zastoupeni mají být vinaři z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Itálie a Francie). Jedním z cílů projektu je
prezentovat Prahu jako vinařské město. Praha bývala po staletí významným vinařským městem ve střední Evropě, vinice se zde nacházejí a vysazují
i dnes. Festivaly vína zaměřené na prezentaci autentických vín se konají v Evropě např. v Londýně RAW Wine, Festival ve francouzském Montpeliér
či italské festivaly Vini Veri a VinNatur. Dle informací žadatele se v minulém roce festivalu zúčastnilo 70 vinařství převážně ze zemí střední Evropy,
návštěvnost festivalu byla cca 1 300 návštěvníků z ČR i zahraničí, akreditovaných účastníků téměř 250. V letošním roce žadatel očekává asi 1500
návštěvníků. Žadatel chce rozšířit prostory pro návštěvníky i do přilehlého parku na Karlově náměstí, kde bude vytvořena tzv. street food zóna, jejíž
součástí budou i přední pražské restaurace. Nově by měly být prezentovány pražské vinice. V rámci doprovodného programu se žadatel pak chce
soustředit na vznik samostatného československého vinařství po rozpadu Rakouska - Uherska (formou několika přednášek a výstavy v podobě
panelů). Dle položkového rozpočtu bude cena vstupenky 690 Kč, (tj. 897 000 Kč při 1 300 účastnících), poplatek vinaře má být v hodnotě 6 292 Kč
(žadatel uvádí v rozpočtu částku 377 520 Kč při 60 účastnících).
Žadatel získal na stejný projekt Praha pije víno podporu v r. 2017 formou individuální účelové dotace (250 000 Kč), v r. 2016 v rámci partnerství hl.
m. Prahy v oblasti cestovního ruchu 250 000 Kč a v rámci Karlovských oslav obdržel dar v oblasti památkové péče ve výši 75 000 Kč.
Účel, na který bude individuální dotace použita: na úhrada nájmu Novoměstské radnice, pronájem diesel agregátu, pronájem mobiliáře, propagaci
festivalu v hl.m. Praze (tramvaje, reklamní plochy v metru apod.), tiskové materiály (informační letáky, informační panely, plakáty a další tiskové
materiály)
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 178 579 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

Poř.č.

011/2018/044

Č.j.

Žadatel
IČO

NADACE FORUM
2000, IČO:
263876/2018 65992768, Praha
1 - Hrad, PSČ
11908

Název akce

22. konference
Forum 2000

Oprávněná
osoba

Datum a místo
realizace

7. 10. 9.
10. 2018
v
Praze - Palác Žofín,
Goethe Institut,
Jakub Klepal
zastupitelské úřady
partnerských států
(Francie, Litva,
Německo)

Celk.nákl.
projektu Kč

7 086 491

vlastní a
Požadovan
Výbor v Kč
jiné zdroje
á částka Kč
Kč

6 603 800

482 691

0*/

Mezinárodní konference Forum 2000 se každoročně koná v Praze.Tato konference umožňuje diskuzi o stavu demokracie a lidských práv ve světě, o
aktuálních otázkách a globálních výzvách. Usiluje o otevřený dialog, informování veřejnosti o klíčových otázkách a prosazování etnické, kulturní a
náboženské tolerance. Diskutující jsou nejen z řad politiků, ale také akademiků, intelektuálů, aktivistů, novinářů, duchovních představitelů a dalších
předních světových a českých osobností. Návštěvníky konference pak tvoří téměř 2000 pozorovatelů z řad expertů, zástupců z neziskového sektoru,
studentů a široké veřejnosti se zájmem o mezinárodní dění. Letos se jedná již o 22. ročník. Tento ročník se má zaměřit na klíčové otázky v
souvislosti s globalizací a vztahem mezi demokracií a kapitalismem, s ohledem na aktuální dění ve světě a vybraných regionech. Program konference
se skládá zhruba z 30 panelových diskusí, přednášek, workshopů, pracovních jednání, kulatých stolů a dalších akcí. Doprovodným programem
konference se opět stane Festival demokracie, jež čítá na 70 akcí pořádaných ve spolupráci s neziskovými organizacemi, think-tanky, univerzitami a
dalšími institucemi, v Praze a vybraných městech ČR a střední Evropy. Festival a jeho akce jsou přístupné široké veřejnosti. Žadatel nežádal o grant v
oblasti kongresového turismu, protože nesplňuje podmínky grantového systému (většina účastníků konference je z ČR). Podle jeho pravidel by
žadateli náleželo 515 000 Kč (2 060 osob × 250 Kč).
Na úhradě nákladů se podílejí různé nadace, MZV ČR, Zastoupení Evropské komise, další zdroje jsou plánované: např. MK ČR, International
Visegrad Fund, Zastoupení Evropské komise, National Endowment for Democracy, Velvyslanectví USA v Praze a další.
Žadatel obdržel na stejný projekt v r. 2017 ind. účel. dotaci v cest. ruchu - 350 000 Kč, v r. 2016 v rámci Partnerství v oblasti cest. ruchu 350 000 Kč.
Účel, na který bude individuální dotace použita: na částečné pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací konference. Jedná se například o
náklady spojené s pronájmem konferenčních prostor, zabezpečením akce, technickým vybavením konference, scénografie, PR náklady, zajištění
fotografů, personální náklady.
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 173 777 EUR.
Odůvodnění negativního stanoviska Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruchu a zahraniční vztahy ZHMP (dále jen Výbor) :
většina účastníků je z ČR a jednalo by se o nesystémovou podporu v oblasti cestovního ruchu.

*/ 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

Poř.č.

012/2018/045

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

273960/2018

Sportify s. r. o.
IČO: 02660792
Hradešínská
2373/27, Praha
10 - Vinohrady,
101 00

Po stopách kněze
Petra z Prahy do
Orvieta 2018

Oprávněná
osoba

Datum a místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

Jan Dopita

16.5.- 31.10. 2018
trasa Praha Salzburg - Tux Bolsena - Orvieto

1 719 450

vlastní a
Požadovan
Výbor v Kč
jiné zdroje
á částka Kč
Kč

969 450

750 000

500 000*/

Jedná se o 12. ročník tradičního putování z Prahy do italského Orvieta při příležitosti oslav svátku Corpus Domini, který těsně souvisí s cestou kněze
Petra z Prahy do Říma v roce 1263. V letošním roce je akce v patnácti etapách zasvěcena krajině, s mottem blíže k nebi navštíví putující po trase
kopce, vyvýšeniny, rozhledny s pohledem do krajiny. Hlavním mottem zůstává duchovní náboj svátku Corpus Domini, který je po vánocích a
velikonocích třetím nejvýznamějším katolickým svátkem, dále motto historických kořenů myšlenek evropské vzájemnosti, důležitosti postavení
českých zemí v rámci Evropy a propojování světského a církevního života. Ke skupině deseti českých a italských putujících se po cestě na kratší či
delší vzdálenosti připojují desítky a stovky místních obyvatel, celkově pak po celé trase cca 2000 spoluputujících. Na cestě jsou putující přijímáni
starosty a faráři, konají se doprovodné kulturní akce (v letošním roce se uskuteční 15 dílčích etap a asi 20 doprovodných akcí). Vše vrcholí
velkolepým průvodem ke svátku Corpus Domini v Orvietu, který přenáší italské televize. K akci je vydávána informační brožura, natáčí se dokument.
Ve dvou doprovodných vozidlech jsou k dispozici informační materiály hl.m. Prahy, které jsou rozdávány po celé trase putování. Akce se přímo
zúčastní cca 2000 lidí, dalších cca 10 000 jako diváci. Žadatel získal podporu na stejný projekt v oblasti cestovního ruchu v r. 2017 (ind. účel. dotace
300 000 Kč), v r. 2016 (Partnerství 300 000 Kč), v r. 2015 (Partnerství 300 000 Kč).
Účel, na který bude individuální dotace použita: na ubytování, dopravu, přípravu akce, produkci a organizaci akce, výrobu sport. oblečení,
propagaci akce, doprovodný program, dokumentaci akce a filmový dokument.
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 164 998 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

Poř.č.

013/2018/046

Č.j.

273985/2018

Žadatel
IČO

Název akce

ESTER:
Československá
nová vlna /
Retrospektivní
Are | arevýstava Ester
events.org z.s.
Krumbachové a
IČO: 26989034
přehlídka českých
Pplk. Sochora
filmů v Centru pro
426/7,
současná umění v
Holešovice, 170
Glasgow
00 Praha 7
prezentující
kulturní historii hl.
města Prahy v
zahraničí

Oprávněná
osoba

Datum a místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

Zuzana
Blochová,
Edith
Jeřábková,
Jan Zálešák

1.7. - 16.9.2018
Centrum pro
současná umění
Glasgow, Velká
Británie

857 200

vlastní a
Požadovan
Výbor v Kč
jiné zdroje
á částka Kč
Kč

617 200

240 000

200 000*/

Dle žadatele se má jednat o retrospektivní výstavu Ester Krumbachové a přehlídku českých filmů s názvem "ESTER: Československá nová vlna"
připravovanou pro Centrum pro současná umění v Glasgow (CCA Glasgow) v termínu červenec až září 2018. Výstava a filmy se věnují
interdisciplinární práci filmové a divadelní kostýmní výtvarnice, scénáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně Ester Krumbachové (1923 –
1996).CCA Glasgow je britskou institucí zabývající se nejen současným výtvarným uměním, ale také filmem, hudbou, literaturou a divadlem. Projekt
má prezentovat kulturní historii hl. města Prahy v zahraničí. Výstava i přehlídka filmů bude realizována v CCA Glasgow bez vstupného. Na projektu
se mají finančně podílet MK ČR, Státní fond kultury, ČC v Londýně, CCA Glasgow. Cílem projektu má být představení díla Ester Krumbachové
britské veřejnosti, studentům, iniciace dialogu kulturních scén, prezentace pražské kulturní historie ve vztahu k osobě této umělkyně a zvýšení zájmu
britského publika o pražskou kulturu a hl. m. Prahu. Konkrétní význam pro oblast cestovního ruchu neuvádí. Žadatel o podporu v oblasti cest. ruchu
dříve nikdy nežádal, získal ale řadu grantů v oblasti kultury na svoji činnost a na různé projekty, mimo jiné v r. 2017 na projekt Ester Krumbachová /
Mezinárodní konference, performativní akce českých i zahraničních umělců & online archiv partnerství - 100 000 Kč, v r. 2018 pak na Ester
Krumbachová / Série kurátorovaných přednášek, promítání a diskuzí & otevřený online archiv (grant - 450 000 Kč), na projekt Prezentace pražské
umělecké scény v zahraničí a její začlenění do mezinárodních souvislostí (grant - 430 000 Kč).
Účel, na který bude individuální dotace použita: na honoráře odborného vedení, výkonnou produkci, cestovné kurátorů, architekturu výstavy,
rámování, transport , (dle položkového rozpočtu projektu žadatel uvádí: honoráře 190 000 Kč, produkce 55 000 Kč, cestovné včetně ubytování a diet
82 200 Kč, architektura výstavy, rámování, transport celkem 370 000 Kč.)
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 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

Poř.č.

014/2018/047

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Prague Pride z.s.
Mgr. Czeslaw
IČO: 22842730
Walek,
274637/2018
Rybná 716/24, Prague Pride 2018
předseda
Staré Město, 110
výboru
00 Praha 1

Datum a místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

1. 6. - 31.10.2018
Praha

950 500

vlastní a
Požadovan
Výbor v Kč
jiné zdroje
á částka Kč
Kč

562 500

388 000

388 000*/

Tématem Prague Pride 2018 je rodina a různé její podoby. Cílem projektu je vytvořit pestrou a kvalitní nabídku doprovodného programu festivalu
Prague Pride 2018, která má přilákat mimo jiné i zahraniční návštěvníky. Akce festivalu se konají na různých místech Prahy, festival pak kulminuje
průvodem centrem města a koncertem v Letenských sadech. V programu má být více než 100 akcí (koncertů, filmových a divadelních představení,
workshopů, debat, sportovních utkání, výstav, párty apod.). Velká část těchto akcí bude tlumočena nebo jinak zpřístupněna zahraničním
návštěvníkům. Festival je dlouhodobě zařazen mezi nejlepší pride festivaly v Evropě a je největším pride festivalem v postkomunistických zemích.
Festival přispívá i k popularizaci Prahy jako destinace pro LGBT turisty. Týdenního programu se v minulém roce zúčastnilo asi 85 000 návštěvníků, z
čehož asi 30% tvořili zahraniční návštěvníci. Celá akce upoutává velkou mediální pozornost, v loňském roce to bylo dle žadatele na 600 zmínek v
zahraničních i domácích médiích.
Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v roce 2017 - 200.000 Kč, v roce 2016 - 230.000 Kč.
Účel, na který bude individuální dotace použita: na propagaci a medializaci akce, na přípravu a realizaci festivalové vesničky, na tlumočení
vybraných akcí do anglického jazyka
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 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

