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Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

1K/2014
Micron o.s.    

Nákupní 1127/G, 
252 42 Jesenice

26560721

International 
Federation of 
Societies for 

Microscopy (IFSM)

prof.RNDr. 
Pavel Hozák, 

DrSc.

7.- 12.9.2014 
Kongresové 

centrum 
Praha

3000 / 2800 30 689 000
                    

750 000     
(3000x 250 Kč)

0 EUR 750 000 */

GRANTY HL. M. PRAHY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU - na rok 2014

Mezinárodní organizace IFSM pořádá každé 4 roky světový kongres pro odborníky na mikroskopii. Jedná se o nejprestižnější akci na světě v daném oboru. 
Součástí kongresu je výstava nejnovější techniky a doprovodné vzdělávací akce. Doprovodný program zahrnuje společenské akce, např. Welcome Cocktail v 
KCP nebo Congress Dinner v Obecním domě. Největší vystavovatelé budou pořádat své vlastní společenské akce na Žofíně, v Národním domě na Vinohradech 
a v prostorách společnosti Staropramen. Případný grant bude použit na úhradu welcome cocktailu. Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního 
ruchu:  žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2014  a 
Komise doporučuje přidělení podpory v požadované výši. 

International Microscopy Congress 2014 (IMC 2014)
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Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

2K/2014
CZECH-IN s.r.o.      

5. května 1640/65, 
140 21 Praha 4

48582387

European 
Association for 

International 
Education

Ing. Petr 
Marhoul,   

Ing. Tomáš 
Maxa

16. - 
19.9.2014 

Kongresové 
centrum 
Praha

4800/4600 106 569 988
                           

1 000 000     
(4000x 250 Kč)

10 217,43 
EUR 1 000 000 */

26th Annual EAIE Conference (Internationalisation of Higher Education)

Pořadatelem kongresu je nezisková organizace EAIE vedená vlastními členy. Každoroční konference je největší mezinárodní vzdělávací akcí v Evropě, které se 
zúčastní více než 4800 odborníků z 90 zemí, zejména z EU (73%). Tématem konference je internacionalizace vyššího vzdělávání. Vedle oficiálního programu 
je součástí akce také velká doprovodná výstava, kde se prezentuje více neř 230 organizací. Hlavním cílem je sdílení znalostí a navazování kontaktů se 
stávajícími mezinárodními partnery a posílení vztahů s partnery novými. EAIE využije rozličné pražské lokace pro pořádání nejméně 20 menších akcí od 40 po 
1000 účastníků, z nichž velká část bude propagovat českou kulturu, zábavu, pití a kuchyni. Hlavními akcemi doprovodného programu bude EAIE Dinner and 
Dance na Žofíně pro 1000 delegátů, Opening Reception pro 3000 osob a Newcomers Reception v Obecním domě pro 700 účastníků. Propagace akce začíná 
více než rok před její realizací a probíhá formou strategického cílení na elektronické a tištěné kanály (rozsáhlý mailing, sociáoní média, webové stránky EAIE, on-
line bannery na stránkách top vzdělávacích institucí. Grant bude využit na úhradu welcome drinku. Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního 
ruchu:  žadatelem je podnikatelský subjekt, který ale žádá za pořadatele - zahraniční asociaci,  významný ekonomický přínos kongresu pro hl. město 
Prahu je zde patrný. Žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 
2014  a Komise doporučuje přidělení podpory v požadované výši. 
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Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

4K/2014
CZECH-IN s.r.o.     

5. května 1640/65, 
140 21 Praha 4

48582387
ICM International 
Confederation of 

Midwives

Ing. Petr 
Marhoul,   

Ing. Tomáš 
Maxa

1. - 5.6. 2014   
Kongresové 

centrum 
Praha

3000/2900 31 070 633
                    

750 000     
(3000x 250 Kč)

10 217,43 
EUR 750 000 */

ICM 30th Triennial Congress (30. kongres Mezinárodní konfederace porodních asistentek)

ICM  tvoří na 108 asociací z více než 90 zemí. Kongres se koná každé 3 roky. Jeho hlavním tématem je "globální zlepšení zdraví žen". V r. 2011 probíhal v 
Jižní Africe, v r. 2014 bude po delší době opět v Evropě a bude se jednat o největší akci v oboru. Kongres se koná od 1.do 5. června 2014 s tím, že většina 
příjezdů je již 31.5. a většina účastníků stráví v Praze 5 dnů. Ubytování bude zajištěno v hotelech (hlavně 4*) v okolí KCP a v centru Prahy. Předpokládaný přínos 
pro CR v Praze bude v platbách za ubytování, dopravu, kulturu a konzumaci a je odhadován na 350 €/os. Žadatel chce grant použít na welcome coctail. Komise 
RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:  i zde je žadatelem  podnikatelský subjekt, který ale žádá za pořadatele - zahraniční asociaci,  
významný ekonomický přínos kongresu pro hl. město Prahu zde je. Žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V 
OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2014  a Komise doporučuje přidělení podpory v požadované výši. 
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Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

5KT/2014

Koinonia 
Giovanni Battista - 

Koinoia Jan 
Křtitel    Budilovo 

nám. 1, 32100 
Plzeň - Litice

66361133
Koinonia Giovanni 
Battista - Koinonia 

Jan Křtitel

ThLic. Alvaro 
Grammatica 

Th.D.

27. -
31.8.2014 (4 

dny)           
Kongresové 

centrum 
Praha

3000 / 2600 14 490 000
                    

750 000     
(3000x 250 Kč)

0 EUR 750 000 */

Congresso Internazionale della Koinonia Giovanni Battista: 35 anni di visione

Žadatelem a pořadatelem je církevní organizace Koinonia Giovanni Battista - Koinoia Jan Křtitel, registrovaná Ministerstvem kultury ČR a sídlící v Plzni. Koinonia 
vznikla v Itálii a během dalších let přijala postupně federativní uspořádání. Nyní vyvíjí činnost ve 25 zemích. Díky provázanosti na zahraniční sesterská sdružení 
spolupracuje česká Koinonia na aktivitách v mezinárodním kontextu, od roku 2007 navíc zastává i funkci koordinátora mezinárodní spolupráce a organizátora 
konferencí po celém světě. Tématem tohoto kongresu je Beyond borders - interkulturní výměna k formaci přijetí kulturních růzností pro kreativní a 
solidární globalizaci. Posledního mezinárodního kongresu konaného v Praze v roce 2009 se zúčastnilo na 2600 osob z více než 20 zemí. Nyní je očekávána 
účast asi 3000 účastníků z toho 2 600  ze zahraničí. V Praze by měli strávit nejméně 4 dny (27.-31.8.2014), u účastníků ze zaoceánských zemí se počítá s delším 
pobytem a se zvláštním bohatším programem. Využity ve velkém rozsahu budou i další služby, v případě kladného ohlasu plánuje žadatel  i další akce do Prahy. 
Žadatel chce peníze použít na pronájem prostor. Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:  žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO 
POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2014  a Komise doporučuje přidělení podpory v 
požadované výši. 



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2014

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 5

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

6KT/2014

Česká společnost 
pro 

nedestruktivní 
testování  

Technická 3053/2 
11669 Brno  - 
Královo Pole

48133507
Česká společnost 
pro nedestruktivní 

testování  

Doc. Ing. 
Pavel Mazal, 

CSc. - 
prezident 

společnosti

6.-10.10.2014   
(5 dní + 2 dny 
workshopy)           
Kongresové 

centrum 
Praha

1800/min.150
0 28 547 804

                    
450 000     

(1800x 250 Kč)
0 EUR 450 000 */

XIth European Conference on NDT 2014

Žadatelem a pořadatelem je Česká společnost pro nedestruktivní testování, která vznikla  po rozdělení státu z Československé společnosti pro NDT. V roce 1993 
byla přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování, později transformované do současné Federace evropských společností pro NDT, a dále v roce 1996 
přijata do Mezinárodního výboru pro NDT. Účelem této společnosti je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v 
oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a s moderní přístrojovou technikou. Evrospká federace pro NDT pořádá každě 4 roky 
nejvýznamnější konferenci a výstavu v této oblasti. Pro rok 2014 se podařilo její konání zajistit v Praze, konkurenty pro konání konference byli Amsterdam, 
Londýn, Budapešť a Florencie. Tématem tohoto kongresu je nedestruktivní zkoušení a hodnocení materiálů a konstrukcí.Setkají se tu specialisté z oboru 
fyziky, chemie, mechaniky, elektrotechniky a i uživatelé zkoušení z oblasti energetiky, dopravy, strojírenství, stavebnictví atd. Konference se má rovněž dotknout 
oblasti lékařských a uměleckých aplikací. Součástí jsou i rozsáhlé výstavy z oblasti testování materiálů a konstrukcí, kterých se účastní na 100 firem z celého 
světa.Konference by měla trvat 5 dní od pondělí do pátku, předpokládá se ubytování nejméně na 4 noci, další 2 dny by měly být věnovány workshopům a 
zasedáním mezinárodních výborů. Při pobytu v Praze bude využita kromě kapacit ubytovacích i celá řada dalších služeb. Partnery konference budou 
nejvýznamnější české technické VŠ a Akademie věd ČR, mediálními partnery budou zahraniční odborné časopisy a většina technických periodik vydávaných v 
ČR. Žadatel chce peníze použít na pronájem prostor. Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:  žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO 
POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2014  a Komise doporučuje přidělení podpory v 
požadované výši.
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Název CHISA 2014

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

7KT/2014

Česká společnost 
chemického 
inženýrství   

Novotného lávka 5, 
11668 Praha 1

499692
Česká společnost 

chemického 
inženýrství  

Prof. Ing. Jiří 
Drahoš, 

DrSc., dr.h.c, 
předseda 

společnosti

23. - 
27.8.2014           

(5 dní )           
Hotel Clarion 

Praha

1500 -1600/ 
kol. 1300 10 890 000

                    
375 000     

(1500x 250 Kč)
 0 EUR 375 000 */

Žadatelem a pořadatelem je Česká společnost chemického inženýrství, která  se stala v roce 1966 členskou organizací Evropské federace chemického 
inženýrství EFCE. Mezinárodní kongresy CHISA jsou pořádány jako EFCE akce, při nichž se pořádají četné  schůze řídících orgánů federace. Společnost 
nominuje své kandidáty do téměř 22 skupin federace. Předseda společnosti prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. byl zvolen v roce 2006 prezidentem federace a v 
roce 2008 znovu. Tématem kongresu je chemické a procesní inženýrství a jeho přínosy pro další výzkum i průmyslové aplikace. Je zaštítěn Akademií věd 
ČR.  Cílem kongresu je všestranně podporovat rozvoj chemického a procesního inženýrství, podporovat a koordinovat výměnu informací, vytvořit podmínky pro 
prezentaci výsledků vědy a výzkumu v oboru, důraz je kladen na mezinárodní spolupráci. Kongres CHISA v roce 2014 je spojen s konferencí PRES. Měl by trvat 
5 dní, zajištěny byly prostory v hotelu Clarion. Většina účastníků (až 85%) bude ze zahraničí. Přínosem bude kromě využití ubytovacích kapacit i využití  gastro 
služeb, výlety po ČR, v rámci kongresu budou pronajaty i městské prostory, např. Obecní dům pro kongresový koncert (FOK). Zároveň má být rozesláno na 30 
000 pozvánek vědcům z celého světa, kde bude zmíněn jak kongres, tak Praha a její zajímavosti. Probíhají také  jednání o publikacích v prestižních 
mezinárodních časopisech. Žadatel chce peníze použít na pronájem kongresových prostor a techniky.Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti 
cestovního ruchu:  žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 
2014  a Komise doporučuje přidělení podpory v požadované výši. 
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Název  

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená 

v "de 
minimis"

Komise v 
Kč

8/KT/2014

GUARANT 
International spol. 

s r.o.                    
Na Pankráci 

1685/17, 14000 

45245401

European 
Association for 
Cranio-Maxillo-
Facial Surgery

Ing. Luděk 
Vocílka, Ivo 

Miksa - 
jednatelé

23.-26.9.2014  
Kongresové 

centrum 
Praha

2000/ min. 
1700 32 288 750

                    
500 000     

(2000x 250 Kč)

35 495,08  
EUR 500 000 */

 XXII Congress of European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Pořadatelem kongresu je Evropská asociace kranio-maxilofaciální chirurgie EACMFS založená roku 1970 skupinou evropských lékařů. Stala se v oboru velice 
respektovanou profesní skupinou a je ceněna i v jiných částech světa. Asociace chce usnadňovat přístup ke vzdělání, podporuje výměnu zkušeností mezi 
pracovišti, sdružuje kolegy za účelem sdílení a rozvíjení klinické praxe. Kongres se koná vždy jednou za dva roky. Tématem tohoto  je obličejová a čelistní 
chirurgie. Samotný kongres v Praze potrvá 4 dny, uskuteční se v Kongresovém centru Praha, uvítací recepce proběhne v Obecním domě. Před zasedáním se 
ještě uskuteční další vzdělávací aktivity (školení, kurzy, sympozia pro studenty a odborníky, a to od 20.9.),  po kongresu má následovat tzv. kadaverový kurz na 
VFN. Díky těmto aktivitám se očekává zvýšená poptávka po doprovodných službách i před kongresem a po něm. Žadatel chce peníze použít na pronájem 
společenských prostor pro uvítací recepci.Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:  žadatelem  je podnikatelský subjekt, který ale 
žádá za pořadatele - zahraniční asociaci,  významný ekonomický přínos kongresu pro hl. město Prahu je zde patrný. Žádost odpovídá ZÁSADÁM PRO 
POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2014  a Komise doporučuje přidělení podpory v 
požadované výši. 
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