
Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření III. - „Kontinuální činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze“

Projekty s dotací do 200.000,-Kč

Číslo projektu
Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

3003 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Folklór bez hraníc - Cílem projektu je příprava a realizace festivalu české a slovenské vzájemnosti - 

FOLKLÓR BEZ HRANIC. Festival v měsíci české a slovenské kulturní vzájemnosti, bude zahrnovat hudební a 

taneční představení, slova z historie, workshop, taneční školu, večer tradic . Cílovou skupinou je minorita 

a majorita. Náklady na pronájem prostor, ubytování, účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci 

akce na území hl. m. Prahy, odbornou a uměleckou spolupráci, přepravu účinkujících/vystupujících 

nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, video a foto dokumentaci (nikoliv za účelem prodeje). 

390 000 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč

                                         

3004 Slováci BONA FIDE z.s. 26524741

Festival tvorby pro děti - Programy tohoto festivalu se zaměřují na rozvíjení kulturního i společenského 

propojení slovenské národnostní menšiny s majoritou, vzájemné úctě a toleranci. Cílem je zorganizování a 

realizace festivalu, který skrze literární, dramatickou a výtvarní tvorbu pro děti upozorní na kvalitní 

oceněnou tvorbu pro děti a v nemalé míře svým obsahem i na potírání negativních projevů extrémismu, 

rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie. Festival bude prezentovat literaturu pro děti, loutkové 

pohádky ze slovenské a české produkce, výstavy ilustrací i knih pro děti, uspořádá literární workshopy. 

Pro dospělé návštěvníky, pedagogy, rodiče poskytne konfrontaci tvorby pro děti, dětskému divákovi 

krásný umělecký zážitek a poznání, že podobnost obou jazyků i kultur je velice blízká, a že vznik a 

existence společného státu Čechů a Slováků byl významným mezníkem v naší historii. Náklady na 

zajištění exponátů/materiálů nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafiku, tisk, technické 

zajištění, umělecké smlouvy, personální zajištění projektu - DPP, ubytování účinkujících v Praze, materiál  

vztahující se k workshopům a výtvarným dílnám, fotodokumentaci, audio a video záznamy (nikoliv za 

účelem jejich prodeje).   

400 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč

790 000 Kč 420 000 Kč 300 000 Kč

Projekt přeřazený do Opatření I. „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost  národnostních menšin“ 

Číslo projektu
Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

3005 Lužičtí Srbové Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2022 - Cílem projektu je udržovat a posilovat tradiční česko-

lužickosrbské vztahy, jejichž středobodem je po staletí pražský Lužický seminář, a prostřednictvím 

osvětové činnosti přinést veřejnosti možnost seznamovat se jak s lužickosrbskou historií, kulturou či 

jazykem, tak s aktuálním lužickosrbským děním a živou kulturou jak u nás, tak v Lužici, a zároveň 

seznamovat se s menšinovými tématy obecně, v neposlední řadě pak stmelovat lužickosrbskou komunitu 

v Praze. Součástí projektu jsou následující aktivity: přednášky, besedy, výuka, koncerty, divadelní 

představení, dětské akce, výstavy, výlety, videa a podcasty. Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné 

potřeby, etnocatering, pronájem prostor, personální zajištění, přeprava účinkujících/ vystupujících a 

materiálu do Prahy, poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené 

originálními dokumenty, internet, propagaci, grafickou úpravu a tisk, technické zajištění, ubytování 

účinkujících/vystupujících v Praze, materiál.  

480 000 Kč 220 000 Kč

Přeřazení projektu z Opatření III. do Opatření I.(zde evidován pod 

číslem 1072). Nejedná se o akci celopražského významu. Dotace HMP 

ve výši 160 000,- Kč v rámci Opatření I.  

1 270 000 Kč 640 000 Kč 300 000 Kč

Celkem

Celkem

Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 229 ze dne 14. 2. 2022


