PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2016
Poř.č.

023/2016/297

Č.j.

809012/2016

Žadatel
IČO

Název akce

13. ročník
Česká geografická
mezinárodní
společnost, z.s.
konference
IČO: 00128074
výzkumné sítě
Albertov 6, 128 43,
IMISCOE "Migrace a
Praha 2
rozvoj"

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

Prof. RNDr.
Bohumír
Janský, CSc.

30. 6. 2016 2. 7. 2016
Praha
(převážně
Albertov)

1 298 000

1 041 000

257 000

0 EUR

257 000*/

Mezinárodní konference výzkumné sítě IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) se v roce 2016 uskuteční poprvé v Praze pod záštitou
Geografického migračního centra (GEOMIGRACE) při Přírodovědecké fakultě UK a geografické společnosti z. s. Konference je jednou z hlavních a největších
evropských události v oblasti výzkumu migrace a integrace. Tato konference přivede do Prahy z celého světa přes 450 vědců a odborníků zabývajících se
problematikou migrace, integrace a sociální soudržnosti, aby diskutovali o aktuálních sociálně-politických a ekonomických problémech a vědeckých pokrocích
souvisejících s pohybem obyvatelstva na území jednotlivých států i mezi zeměmi. Tématem konference bude "Migrace a rozvoj". Výzkum a aplikace výsledků jsou
klíčové pro snižování negativních dopadů migrace ve vysílajících i přijímajících zemích. Výzkumné výsledky poukazují na klíčový význam souhry mezi aktivitami
samotných migrantů a národními i lokálními politikami. Významný prostor bude věnován i tzv. uprchlické krizi z hlediska jejích politických, společenských, ekonomických
a bezpečnostních dopadů.
Na tuto akci již žádala Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Výbor pro kulturu a památkovou péči podporu schválil ve stejné výši 257 000,-. Dne
19.4.2016 bylo zjištěno, že žadatel překročil limit podpory "de minimis", tj. 200 000 EUR, a proto nebylo možné žadateli dar hl. m. Prahy poskytnout.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

024/2016/298

Č.j.

823381/2016

Žadatel
IČO

Tomáš Bím

Název akce

Výstava "Ohlédnutí"
k 70. narozeninám
Tomáše Bíma

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

Tomáš Bím

1. 11. 2016 31. 12. 2016
Galerie
Novoměstská
radnice, Praha
2

935 000

580 000

355 000

0 EUR

200 000*/

Výstava v prostorách Novoměstské radnice nabídne souhrn prací Tomáše Bíma, a to jak grafických, tak malířských. Narodil se 12. 11. 1946 v Praze. Po vyučení na
polygrafickém učilišti v oboru knihtisku studoval na Kunstvereinu v Osnabrücku, dále se účastnil studijních pobytů v Anglii, Francii, Itálii, Španělsku a Německu. V roce
1989 získal T. Bím oficiální uznání profesionality grafika, přičemž mu bylo uděleno členství v organizaci grafických umělců SČUG Hollar. Před svým zaměřením na
volnou grafiku a malbu obrazů pracoval i v tiskárně, živil se užitou grafikou, maloval plakáty, ilustroval knihy a dělal příležitostnou grafiku (reklamy, poutače na
stadionech, průmyslovou grafiku - obaly na gramofonové desky apod.). Jeho volnou grafiku charakterizuje technika litografických tisků, společně s Adolfem Bornem a
Vladimírem Suchánkem udržuje tuto nejrozšířenější grafickou techniku na nejvyšší umělecké úrovni. Ve své tvorbě navazuje na poezii Kamila Lhotáka. Bímovy rajské
krajiny a scény v jeho grafikách a obrazech jsou zvláštními pohádkami pro dospělé. Tomáš Bím dovede promítnout do svého díla prožitek své vlastní identity se světem,
v němž žijeme. Jedná se o světově známého autora, retrospektiva jeho díla je zajímavým příspěvkem v oblasti pražské kultury v období turistické mimosezóny. Je
zastoupen v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách po celém světě. Jeho samostatné výstavy byly uspořádány např. ve Varšavě, Berlíně, Kolíně, Düsseldorfu,
Amsterodamu, Las Palmas, Praze, Liberci, Dobřichovicích, Mostě, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a dalších městech.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

025/2016/299

Č.j.

Žadatel
IČO

860562/2016

Czech Architecture
Week, s. r. o. IČO:
278 72 688
Masarykovo
nábřeží 250/1, 110
00, Praha 1

Název akce

Památky mé země

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

5. 9. 2016 9. 9. 2016
ředitelství
Ing. Petr Ivanov UNESCO, 7
Palace de
Fontenoy,
Paříž, Francie

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

3 745 000

3 245 000

500 000

70377 EUR

300 000*/

Při příležitosti jubilejního 10. ročníku Festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha se organizátoři rozhodli uspořádat výstavu Památky mé země s
podtitulem Památky očima dětí ve spolupráci s UNESCO Centrem světového dědictví. Výstava se bude konat poprvé v hlavním sídle UNESCO v Paříži, kde budou
mezinárodním expertům, kteří budovu navštěvují, představeny památky České republiky v čele s hlavním městem Prahou. Expozici tvoří modely a artefakty národních
památek. Hlavní město Praha bude prezentováno třemi modely, 3D projekcí a informačními panely se zajímavými informacemi nejen o historickém centru v centrální
části expozice Bude zde představen i vzdělávací výtvarně-architektonický program s názvem "Hravý architekt", v němž jsou ukázány prostřednictví dětských kreseb
významné památky a zajímavá místa z mnoha měst ČR i zahraničí, které jsou doplněny informačními panely s popisem každého místa, jeho historií a architektonickými
fakty. Celá akce byla podpořena záštitou Asociace krajů ČR, jejímž členem je i hlavní město Praha. Na projekt 10.ročník festivalu Architecture Week Prague 2016 dostal
žadatel v letošním roce podporu ve výši 1 000 000 Kč v oblasti kultury. V roce 2015 byl podpořen projekt Architecture Week Prague 2015 částkou 1 000 000 Kč v
oblasti cestovního ruchu.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

026/2016/300

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

867997/2016

Dejvické divadlo,
o. p. s. IČO:
27157806 Zelená
1084/15a, 160 00,
Praha 6

Reprezentace
Dejvického divadla v
Londýně v rámci
festivalu Made in
Prague

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

MgA. Eva
Kejkrtová
Měřičková

4.11. 2016 8.11. 2016
Greenwood
Theatre, 55
Weston St.,
London SE1 3
RA, UK

1 611 000

1 069 500

541 500

0 EUR

300 000*/

Od doby 60. let minulého století, kdy ve Velké Británii hostovalo Národní divadlo, je to poprvé, kdy má ČR i hl. m. Praha možnost konfrontovat české činoherní divadlo
ve Velké Británii. Přehlídka Dejvického divadla bude festival Made in Prague otevírat. Tato prezentace divadla otevře nové možnosti pro navázání další kulturní
spolupráce s anglickými partnery. 5. 11 .2016 bude uvedena původní česká hra Petra Zelenky "TEREMIN" (premiéra 2005). 6. 11. 2016 bude uvedena dramatizace
povídek Irvina Welshe Acid House pod názvem "UCPANEJ SYSTÉM" (premiéra 2012). 7. 11. 2016 bude přehlídka uzavřena hrou "ZIMNÍ POHÁDKA" u příležitosti 400
let od úmrtí W. Shakespeara. Všechna představení jsou opatřena anglickými titulky. Žadatel obdržel na oddělení kultury 56 milionů na celoroční provoz v období 2014 2017 formou čtyřletého grantu, nicméně toto hostování je mimořádnou akcí, která se vymyká běžnému provozu divadla a může podpořit zájem anglických turistů o
návštěvu Prahy.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř. č.

027/2016/301

Č.j.

Žadatel
IČO

761197/2016

Institut pro
evropskou politiku
EUROPEUM IČO:
69057842 Rytířská
539/31, Praha 110
00

Název akce

Prague European
Summit

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

Vladimír
Bartovic

6. 6. 2016 8. 6. 2016
Lobkowiczký
palác, Jiřská
3, Praha 1

4 400 000

4 080 000

320 000

0 EUR

0*/

Prague European Summit se koná v hlavním městě již podruhé, jeho podtitulem je "The European Union in a Time of Crisis: Better Together?". Summit je koncipován
jako platforma k pravidelné strategické debatě na nejvyšší úrovni o budoucnosti Evropské unie. Cílem Prague European Summit je nalézat společné odpovědi na
klíčové výzvy, kterým Evropa čelí v ekonomické, sociální, zahraničně-politické i institucionální oblasti. Konání Summitu přispěje k posílení obrazu České republiky jako
státu, který se sebevědomě a zároveň konstruktivně účastní zásadních debat o směřování EU i celé Evropy, ale i posílení pozice ČR v rámci středoevropského regionu.
Na Summitu se bude projednávat například konkurenceschopnost Evropy, dohoda TTIP, Řecku apod. Součástí letošního programu budou také série tří City talks, které
otevřou akci široké veřejnosti prostřednictvím debat. Svoji účast doposud potvrdili premiéři všech visegrádských zemí a přibližně 300 dalších představitelů evropských
institucí, byznysu, vlivných nevládních organizací, novinářů či akademiků.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

028/2016/302

Č.j.

875246/2016

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Melody
Promotions s. r. o.
Dny
IČO: 03102238
Jeruzaléma/Days of Marek Vohralík
Slávy Horníka
Jerusalem 2016
207/21, Praha 5 Košíře, 150 00

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

25. 5. 2016 29. 5. 2016
Praha Stromovka,
prostor
Tiskárna na
vzduch

1 779 634

1 529 634

250 000

5550 EUR

0*/

Mezinárodní multižánrový a multikulturní festival Dny Jeruzaléma se koná v roce 2016 počtvrté. Jeho cílem je seznámit širokou veřejnost s kulturním životem a děním
města Jeruzalém. Obsahem festivalu jsou hudební vystoupení, divadelní představení, workshopy, filmové projekce s debatami a prezentace výtvarného umění
interpretů, kteří z Jeruzaléma pocházejí, v Jeruzalémě žijí nebo jsou s městem spjati či provázáni. Základní myšlenkou festivalu je dát prostor umělcům bez ohledu na
jejich původ či vyznání a podpořit tak povědomí o bohatství a diverzitě jeruzalémské kulturní scény. Publikum má možnost se dostat do osobního kontaktu s umělci z
kulturního okruhu, ale také umožňuje umělcům navázání spolupráce. V loňském roce byl festivalu udělen titul Hate free festival. V programu letošního ročníku nebude
chybět filmová projekce, hudební vystoupení, workshopy, stánky s občerstvením a program pro děti, například workshopy: Hebrejská a arabská písmenka, Udržitelná
méida - recyklujeme Jeruzalém; hudební vystoupení: Adi Ulmanski, Beta Zinq, DJ Fow Newo; filmy: Kind Words, Blízko domova, All About Kineret apod. Žadateli byla
udělena podpora hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu v roce 2015 na stejný projekt v celkové částce 150 000 Kč.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

029/2016/303

Č.j.

888165/2016

Žadatel
IČO

Název akce

Asociace hotelů a
restaurací ČR z. s.
IČO: 00549436
Noc hotelů - Příprava
Revoluční 762/13,
akce Noc hotelů
Praha - Staré
Město, 110 00

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

Ing. Václav
Stárek

1. 9. 2016 -.
31. 12. 2016
Praha

680 000

0

680 000

3857 EUR

300 000*/

První ročník akce Noc hotelů má za cíl ukázat nejen ekonomický přínos turismu pro obyvatele Prahy, ale i přiblížení hotelnictví rezidentům. Přínos akce spočívá v
poděkování Pražanům za částečně sníženou kvalitu života způsobenou negativními vlivy turismu. Záměr asociace che podpořit zájem o obor hotelnictví a aby na
základě vlastní zkušenosti, mohli rezidenti doporučovat konkrétní hotel svým známým. Přítomnost turistů ve městě znamená pro rezidenty jistou zátěž a to by mělo být
odměněno, proto se AHR ČR rozhodla pro uspořádání této akce, nabídne rezidentům na zkoušku to, co dostávají turisté. Noc hotelů bude uskutečněna mimo sezónu v
termínu 27. 1. 2017 - 28. 1. 2017. Hotely poskytnou podle svých možností určitý počet pokojů pro tuto akci, připraví doprovodný program dle svého uvážení. Jednotná
cena pro všechny zařízení za dvoulůžkový pokoj je stanovena na 777 Kč včetně snídaně, DPH a ostatních poplatků. Rezervace pokojů bude probíhat napřímo přes
hotelový web a nebo přes přímé rezervace hotelů. V současné době jsou rezervované tři domény: www.nochotelu.cz, www.nochotelu.com, www.nochotelu.eu. Zájem o
tuto akci potvrdilo zatím více než 40 pražských hotelů různých kategorií, včetně prestižních mezinárodních řetězců, v současné době je evidováno cca 500 přislíbených
pokojů. Další vlna zájmu o participaci je očekávána v době spuštění mediální propagace, která bude probíhat od září roku 2016. Tato akce probíhá ve spolupráci s
Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskou informační službou - Prague City Tourism. Spolupráce s Prague City Tourism bude kromě podpory v propagaci znamenat i
umožnění volného vstupu do prostor Staroměstské radnice v den konání akce apod. Spolupráce s Pražským hradem bude spočívat v poskytnutí slevy ve výši 50% z
ceny plného vstupného na Okruh B. Akce je v souladu s doporučením Komise Rady hl.m.Prahy pro rozvoj cestovního ruchu, která dlouhodobě apeluje na realizaci
"osvětové kampaně" pro Pražany, tak, aby se jejich postoj vůči turistům změnil na přátelštější přijetí.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

030/2016/304

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

890881/2016

Jůzit o. s. IČO:
22878637
Slavíkova 1379/20,
Praha 3 - Žižkov,
130 000

USE-IT - šesté
vydání a distribuce
mapy pro mladé
cestovatele

Eva Křížová

1. 6. 2016 31. 12. 2016

606 100

180 000

426 100

23730 EUR

200 000*/

Projekt USE-IT Prague je součástí celoevropského projektu USE-IT od roku 2011, jenž zahrnuje téměř 40 významných zajímavých evropských měst. Projekt propaguje
pražská místa a aktivity oblíbené mezi místními obyvateli. Je vytvořena a distribuována speciální mapa v anglickém jazyce, určená primárně mladým cestovatelům a
zahraničním studentům. Snahou projektu je ukázat zejména netradiční atrakce a lokality, ale zároveň poskytnout ucelený obraz, tzv. "předat zprávu o městě" a
představit i základní atraktivity, ovšem očima místních. Mapa je distribuována zdarma na evropské úrovni (Brusel, Oslo, Drážďany, Vídeň apod.) a republikové úrovni
(infocentra, univerzity, hostely, síť couchsurfing atd.). Součástí projektu je webová prezentace i provoz kamenného infocentra. Během podzimu bude projekt doplněn o
mobilní aplikaci. Licence USE-IT jako značka kvality zajišťuje nezávislý výběr míst pro mapu. Žádný podnikatelský subjekt neplatí, za to, aby byl vyznačen na mapě.
Žadatel dostal podporu hl. m. Prahy oblasti cestovního ruchu na stejný projekt ve výši 300 000 Kč v roce 2014 a roce 2015 částkou 200 000 Kč.

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Partnerství v oblasti cestovního ruchu na 2016

Poř.č.

031/2016/305

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Částka již
obdržená v
de minimis

Výbor v Kč

967461/2016

We Make Media,
s.r.o. IČO:
27656624 Orlická
217/9, Praha 3 Vinohrady, 130 00

VII. sjezd České
společnosti
kardiovaskulární
chirurgie

MUDr. Ivana
Kaderková

13. 11. 2016 15. 11. 2016

2 320 000

1 478 925

500 000

0 EUR

*/

Hlavním tématem sjezdu bude řešení problematiky současné diagnostiky a léčebné péče o kardiovaskulárně nemocné a spojit tak odborníky z renomovaných pracovišť
a klinik. Součástí programu kongresu jsou přednášky českých i zahraničních odborníků, odborná sympozia i workshopy. Sjezd se stal nedílnou součástí kreditního
systému v rámci programu pro vzdělávání postgraduantů a získávání atestace mladých lékařů. Nejen mladí lékaři si na základě bohatého a organizačně velmi pestrého
programu mají možnost porovnat své výsledky vědecké i praktické, ale také jejich zkušenější kolegové si mohou rozšířit svůj přehled a obohatit pracovní postupy mezi
kolegy, jak v rámci ČR, tak zahraničí. V letošním ročníku je očekávaný vysoký počet účastníků, předpokládá se účast minimálně 750 osob. Kromě kardiochirurgů a
cévních chirurgů se akce zúčastní anesteziologové, intenzivisté, perfuzionisté, zdravotní sestry, kardiologové, angiologové, radiologové a další odborníci, bez jejichž
spolupráce není současná diagnostická a léčebná péče o kardiovaskulárně nemocné možná. Připravovaný kardiovaskulární kongres je pro hlavní město významnou
příležitostí, nasměruje pozornost mnoha význačných zahraničních osobností právě na Prahu a zvýší prestiž hlavního města na globální úrovni. Konání kongresu v
Praze stvrdí její status v mezinárodním vědeckém světě a posílí její pozici na poli cestovního ruchu mezi metropolemi střední a také východní Evropy. Žadatel nemohl
požádat o grant v oblasti kongresového turismu vzhledem k tomu, že o konání konference v hlavním městě Praze bylo rozhodnuto až po uplynutí lhůty pro dodání
žádosti o grant. Projekt je přesunut na zářijové zasedání Výboru pro kulturu, památkovu péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 14. 9.
2016.

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