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ruchu

Do roku

Program podpory cestovního ruchu pro rok 2022

Opatření I. -Podpora asociačních kongresů a konferencí

▪ na podporu uzavřených vícedenních asociačních kongresů a konferencí realizovaných pro

odborné publikum

▪ není určena pro výstavy, veletrhy a podobné formáty, včetně kongresůnebo konferencí, které jsou

s nimi spojené, ikdyž jsou určeny výhradně pro odborné publikum

▪ pro akce fyzickénebo kombinované (hybridní)

Opatření II. - Podporaakcís celostátnímnebomezinárodnímvýznamem

▪ na projekty dalších významných akcí konaných na území hl. m. Prahy s přínosem pro příjezdový

cestovní ruch

▪ není určena na akce z oblastí, pro které HMP vyhlašuje jiné dotační programy, na odborné akce

kongresového a konferenčního charakteru, které spadají do Opatření I. nebo mají méně než 200

registrovanýchprezenčně se účastnícíchdelegátůčina akce jednodenní.

▪ pro akce fyzické nebo kombinované (hybridní)



ruchu

Do roku

Opatření I. 
Podpora asociačních kongresů a konferencí

kategorie A

▪ pro kongresy, které mají minimálně 500 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně a

současně stráví v Praze minimálně jednu noc a alespoň 30% z nich bude ubytováno v HUZ na území

HMP

▪ max. výše dotacena jednoho účastníkakongresu400 Kč a na jedenkongres celkem2 000000 Kč

kategorieB

▪ pro kongresy, které mají 200 - 499 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně a současně

strávív Praze minimálně jednu noc a alespoň 30%z nich bude ubytováno v HUZ na území HMP

▪ max. výše dotacena jednoho účastníkakongresu250 Kč a na jeden kongres celkem124 750 Kč

Dotacivoboukategoriíchlzepoužít

▪ na úhradu nájmu konferenčních prostor, včetně příslušných služeb (z poskytnuté a využitelné dotace musí být použito

min.60%načistýnájemprostoramax.40%naslužbypřímospojenýchspronájmemprostor

▪ Na úhradu nájmu společenských prostornebocatering pro jeden společenský uvítací programprezentujícíhl. m.Prahu

jakohostitelskéměsto
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Změny oproti roku 2021

▪ do Opatření I. přidána kategorie B pro menší kongresy a konference (pro 200 - 499 registrovaných

prezenčně se účastnícíchdelegátů),nižší výše podporyprotuto kategorii

▪ podmínka trvání kongresu nejméně 2 dny nahrazena podmínkou, že účastníci musejí v Praze strávit

minimálně 1 noc

▪ alespoň 30 % z celkového počtu registrovaných delegátů, kteří se kongresu účastní prezenčně, musí být

ubytováno v hromadných ubytovacích zařízeních

▪ zrušena povinná minimální účastzahraničních delegátů



Opatření I., kategorie A: žádosti navržené k podpoře

žadatel kongres / konference termín
navržená částka 

v Kč

Český výbor ICOM, z. s.
The 26th ICOM General Conference – ICOM 

Prague 2022 21. - 28.8.2022 1 840 000 

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s.
Kongres Evropské akademie alergologie a 

klinické imunologie 2022 1. - 3.7.2022 1 600 000 

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s. ESGE Days 2022 28. - 30.4.2022 1 000 000 

Česká asociace veterinárních lékařů 

malých zvířat z.s. 27th FECAVA Eurocongress 8. - 11.6.2022 680 000 

Česká silniční společnost z.s.
29. silniční konference 2022 4. - 5.10.2022 480 000 

Česká společnost chemického 

inženýrství z. s. CHISA 2022 21. - 25.8.2022 440 000 

Česká zemědělská univerzita v Praze 6th European Congress of Conservation 

Biology 22. - 26.8.2022 400 000 

Kuoni Destination Management s.r.o.
DrupalCon Europe 2022 20. - 23.9.2022 400 000 

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s.
7th World Congress of the World Federation of 

Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS) 12. - 15.10.2022 400 000 

Masarykova univerzita 11th World Environmental Education Congress 14. - 18.3.2022 320 000 

Česká společnost chemická, z.s. 29th International Conference on 

Organometallic Chemistry 17. - 22.7.2022 320 000 

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 16th Seminar of the International Association of 

Tibetan Studies 3. - 9.7.2022 280 000 

MCI Prague s.r.o.
CONGRESS OF THE PEDIATRIC 

RHEUMATOLOGY European Society (PReS). 20. - 23.9.2022 280 000 



Opatření I., kategorie B: žádosti navržené k podpoře

žadatel kongres / konference termín
navržená částka 

v Kč

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s.

20th International Congress of Therapeutic 

Drug Monitoring and Clinical Toxicology 

(IATDMCT 2022) 18. - 21.9.2022 124 750 

GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
46. mezinárodní lékařská konference EUBS-

46th EUBS Annual Meeting 31.8. - 3.9.2022 100 000 

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s.

XXXIX. celostátní konference sekce 

perinatologie a fetomaternální medicíny -

Štemberovy dny 7. - 9.4.2022 100 000 

Česká ortodontická společnost 3rd Congress on Tooth Transplantation
19. - 21.5 2022 95 000 

Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, z.s. Loss Prevention 2022 5. - 8. 6. 2022 87 500 

Senator Meetings & Incentives s.r.o.
AFCEA EUROPE TechNet Europe 2022 24. - 26.10 2022 75 000 



ruchu

Do roku

Opatření II. 
Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním 
významem 
▪ podpora akcím konaným na území hl. m. Prahy, které mají prokazatelný přínos pro příjezdový

turismus do Prahy nebo mají potenciál zvýšit kvalitu turistické nabídky nebo vygenerovat

návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely a jsou v souladu se Strategickým plánem

HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy

▪ dotace až do výše 30 % celkových konečných nákladů akce, maximální výše dotace na akci je

1 000 000 Kč

▪ na uhrazení nákladů za nájem prostor, kde se akce bude konat včetně souvisejících služeb a

nákladů za propagaci akce nebo HMP v zahraničí nebo v tuzemsku mimo území HMP podle typu

akce nad rámec povinné propagaceměsta jako poskytovateledotacedleProgramu

• zachován systémbodového hodnocení žádostídle schválených kritérií

Oprotiroku 2021

▪ nejsou uplatňovány odečty za realizaci akce na území MČ Praha 1 a v hlavní turistické sezóně

(členové Komise zohledňovali tuto skutečnost pouze v rámcivěcného hodnocení žádosti)
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5 hodnotících kritérií
Formální –pro obě Opatření (posuzuje odbor kultury a cestovního ruchu)

Zda žádost byla podána včas, řádně, požadovaným způsobem, s formálními náležitostmi a přílohami,
způsobilým žadatelem, zda naplňuje stanovený účel a splňuje další podmínky pro poskytnutí dotace

Odborná – pro Opatření II. (hodnotí grantová komise, dosažitelné maximum 100 bodů)

1
Účelnost  

max 30 bodů

Jak výsledek Projektu přispěje k naplnění Účelu Programu, schopnost Projektu dosáhnout

požadovaného výsledku a naplnění Účelu Programu (kvalita zpracování, soulad se

Strategickým plánem hl. m. Prahy a Koncepcí příjezdového CR hl. m. Prahy)

2
Potřebnost

max 20 bodů

Doplňuje kritérium Účelnosti, tj. zda má smysl realizovat projekt v konkrétních

podmínkách Programu (potřebnost Projektu ve vztahu ke konkrétní situaci v oblasti

příjezdového cestovního ruchu do Prahy a pro zatraktivnění a zkvalitnění turistické

nabídky), např. očekávaná návštěvnost, cílová skupina, motivace pro nové nebo

opakované příjezdy nebo pro zvýšení prestiže HMP v tuzemsku nebo v zahraničí

s přihlédnutím k lokalitě a termínu realizace Projektu (preferovány jsou projekty

realizované mimo území Městské části Praha 1 a mimo hlavní turistickou sezónu).

3
Efektivnost

max 30 bodů

Přiměřenost požadované výše Dotace, přiměřenost výsledků Projektu k rozpočtu, tj. zda

výše poskytnuté Dotace bude využita pro dosažení co možná nejvyššího efektu (počet

potenciálních návštěvníků akce, předpokládaná struktura klientely, zatraktivnění turistické

nabídky, zvýšení prestiže HMP v tuzemsku nebo v zahraničí, vlastní spoluúčast,

vícezdrojové financování, efektivnost rozpočtu a využití Dotace)

4
Hospodárnost

max 10 bodů

Posouzení předpokládaných výdajů na realizaci Účelu (přiměřenost a opodstatněnost

nákladů a příjmů, důvěryhodnost rozpočtu, udržitelnost Projektu a ekologické aspekty)

5
Proveditelnost

max 10 bodů

Přiměřená jistota, že Žadatel Účel úspěšně zrealizuje a vyúčtuje případnou dotaci

(kvalifikace, zkušenosti a spolehlivost žadatele, historie projektu, reálnost časového

harmonogramu…)
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Opatření II.: žádosti navržené k podpoře

žadatel akce termín realizace
navržená částka 

v Kč 

Muzeum Karlova mostu z.s. Svatojánské slavnosti NAVALIS 2022 14. - 15.5.2022 900 000

Active Radio a.s. Comic-Con Prague 2022 22. - 24.4.2022 800 000

NADACE FORUM 2000 26. konference Forum 2000 9. - 11.10.2022 700 000

Prague Pride z.s. Prague Pride 2022 8. - 14.8.2022 650 000

Občanské sdružení Bílá Hora 1620, 

z.s.

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620 -

18. ročník
17. - 18.9.2022 600 000

Institut pro evropskou politiku 

EUROPEUM, z.s.
Prague European Summit 28.8. - 2.9.2022 300 000

"Česká asociace geocachingu, z.s." 20 let geocachingu Praha - Edition 2022
13 .- 15.5.2022 

195 000

ŽIJEME V CENTRU z.s. UMtrh - umělecký trh
26.2. - 18.12.2022

více termínů, celk. 20 dní
150 000

AUTENTISTÉ s. r. o. Praha pije víno 27. - 28.5.2022 100 000

ABF, a.s. CZECH TRAVEL MARKET 22. - 23.11.2022 50 000

ABF, a.s.
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL 

2022
29. - 30.9.2022 25 000

ABF, a.s. E-SUMMIT 10 .- 11.11.2022 25 000

ABF, a.s.
Konference Čistá energie v hromadné 

dopravě
22. - 23.11.2022 25 000

Social 21 s.r.o. Global Social Awards 24. - 25.5.2022 25 000
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Z alokace 20 mil. rozděleno 13,5 mil

Opatření I.
9 022 250 Kč

45%
Opatření II.

4 545 000 Kč
23%

Nevyčerpáno
6 432 750 Kč

32%



Obsazení grantové komise

12

Mgr. Martin Benda předseda zastupitel ZHMP, PRAHA SOBĚ

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. člen ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

Ing. Iveta Jechová členka vedoucí odd. cestovního ruchu KUC MHMP

Mgr. František Cipro člen předseda představenstva Prague City Tourism, a.s.

Michal Veber člen externista, zástupce Asociace cestovních kanceláří ČR

Ing. Otakar John člen externista, zástupce Asociace hotelů a restaurací ČR

Zdena Štěpánková člen externista, zástupce Spojených sil pro Prahu / STAN

Mgr. Robert Pecka člen externista, zástupce Spojených sil pro Prahu / TOP 09

Ing. Jiří Stýblo člen externista, zástupce Pirátů

Mgr. Andrea Skorkovská tajemnice odd. cestovního ruchu KUC MHMP


