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

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Česká asociace
novinářů a
publicistů
cestovního ruchu
PRAHA TURISTICKÁ
Czech Travel Press
029/2017/030 1284847/2017
Novinářská soutěž
CTP, z. s. IČO:
CTP 2017
70882959
Vinohradská
1896/46, 120 00
Praha 2

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Výbor v Kč

Mgr. Marie
Kysilková

1. 12. - 28. 12.
2017 Praha

49 500

19 500

30 000

30 000*/

Česká asociace novinářů a publicistů organizuje 17. ročník Soutěže novinářů o nejlepší články z různých oblastí cestovního ruchu. Pravidelně jsou
vyhlašovaná témata týkající se příjezdového cestovního ruchu do Prahy. Jedním ze 3 témat letošního ročníku je "Praha turistická", v této kategorii porota
vyhodnotí 3 nejlepší soutěžní práce. Základním cílem jsou mediální výstupy zdůrazňující 25. výročí zapsání Prahy na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO, propagaci méně známých míst, využití cyklostezek a motivace pro využití volného času v průběhu celého roku, důraz na
bezpečný pobyt ve velkoměstě a rozvoj ubytovacích kapacit pro všechny generace obyvatel ČR, a to zejména pro mládež a seniory. Soutěž podporuje
novinářskou a publicistickou činnost jak v tištěných, tak v audio a video médiích a na sociálních sítích. Jsou do ní přijímány novinářské práce uveřejněné v
kalendářním roce 2017. Autorské práce jsou hodnocené z hlediska jejich informačního dosahu, neotřelosti námětu a vzdělávacího obsahu, podmínkou
jsou ověřené informace a dobrá úroveň spisovného českého jazyka. Po soutěži budou mediální výstupy zveřejněny na webových stránkách asociace.
Účel, na který bude individuální dotace použita: na 1. organizační a administrativní zajištění a propagaci soutěže v kategorii Praha turistická, 2.
zajištění cen Novinářské soutěže CTP 2017 (diplomy, vouchery atd.), 3. odborné hodnocení soutěžních prací.
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Poř.č.

Č.j.

Žadatel
IČO

Název akce

Oprávněná
osoba

Datum a
místo
realizace

10. 12. - 31.
Galerie Ferdinanda
12. 2017
Baumanna IČO:
Galerie Ferdinanda
Kunstraum
22863591
Baumanna v
Matouš Mědílek Super Wien,
030/2017/031 1346542/2017
Štěpánksá 36, 110 Kunstraum Super
Schonbruner
Wien
00 Praha 1 - Nové
Strasse 10,
Město
1050 Wien

Celk.nákl.
projektu Kč

vlastní a jiné
zdroje Kč

Požadovaná
částka Kč

Výbor v Kč

200 000

100 000

100 000

0*/

Jde o retrospektivní výstavu shrnující dosavadní činnost Galerie Ferdinanda Baumanna, která se uskuteční ve Vídni. Výstavní projekt shrnuje 5 let
kurátorské práce zakladatelů Galerie Ferdinanda Baumanna v prostředí funkcionalistické architektury domu č. p. 36 ve Štěpánské ulici. Výstava by měla
uvést zužený výběr umělců, kteří v galerii v minulosti vystavovali, a také, jak celý projekt postupně vznikal. V rámci vernisáže bude uveden komorní
koncert Václava Stratila. Účast na výstavě předběžně přislíbili umělci Markéta Othová, Jan Nálevka, Václav Stratil, Lenka Vitková, Petr Strouhal, Ondřej
Maleček, Michal Ureš a Martin Polák. V rámci tohoto projektu bude vydána publikace o rozsahu 250 stran formátu A5, vazba V2, která má obsahovat
kompletní fotodokumentaci výstav a texty spolupracujících kurátorů a teoretiků. Jedná se o specifický projekt mimo rámec celoročního programu galerie,
nabídka od zahraničních partnerů přišla až v průběhu letošního roku. Konkrétně se jedná o druhou část výstavy ve Vídni, první část výstavy je
připravována v prostoru ve Štěpánské pasáži, na tuto část žadatel žádá v rámci IUD v oblasti kultury.
Žadatel obdržel grant v oblasti kultury na Celoroční činnost Galerie Ferdinanda Baumanna v hodnotě 70 000 Kč v roce 2016 a na stejný projekt 80 000
Kč v roce 2015.
Účel, na který bude individuální dotace použita: na cestovní a produkční náklady, dofinancování honorářů umělců
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 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 neprokázala dostatečnou garanci návštěvnosti, ani, že
způsobí dodatečnou návštěvnost destinace Praha, která by jinak nevznikla.
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