
Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014
Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014

Program č. 2 - Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

4001 BENY TV, s.r.o. 29128358

Domov ve středu Evropy II - spolufinancování 
projektu „Domov ve středu Evropy II “ podpořeného 
v rámci ročního programu Evropského fondu pro 
integraci státních příslušníků třetích zemí. Jedná se o 
pokračování projektu, který představuje přímé 
úspěšné účastníky  integračního procesu. Náklady na 
pronájem kamerového řetězu, pronájem 
osvětlovacích těles.

1 733 988 Kč 150 000 Kč 70 000 Kč

4002

Informační centrum 
Kavkaz - Východní 

Evropa 69347930

Vydání přílohy časopisu "ORER" věnované Praze a 
její mnohonárodní kultuře - časopis ORER (Dny) 
vychází od roku 1999 jako celoevropský arménský 
měsíčník. 3 -4 přílohy časopisu ORER budou 
přibližovat arménským čtenářům společenský a 
kulturní život v Praze. Články v příloze budou v 
arménštině i češtině. V češtině budou články o 
Arménech, kteří žijí přes 10 let v ČR (seznámí s jejich 
životem, jak vnímají českou metropoli, kulturními 
aktivitami a uměleckou tvorbou). Arménské články 
budou informace o českých tradicích, kultuře 
národnostních menšin v Praze.  Náklady na tisk, 
kancelářské potřeby, honoráře, poštovné, telefon.

50 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč



Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014

Program č. 2 - Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

4003 PRAGmatiki 22854291

Videožurnal "Kod města" - natáčení série 5 dílů 
krátkých video filmů a veřejná ukázka. Jedná se o 
videožurnál o různých aspektech městského života s 
cílem zobrazit netradiční místa, památníky a způsob 
života ve městě pro turisty a návštěvníky Prahy, ale i 
pro obyvatele Prahy. Video je natočeno v ruském 
jazyce a opatřeno českými a anglickými titulky. 
Náklady na rekvizity, cestovné (produkce), promoci 
(zejména internet), grafiku, design, služby 
(scénárista, operátor, moderátor, střihač, produkce), 
pronájem kina pro veřejnou ukázku, tisk, 
kancelářské potřeby, překlady.

160 000 Kč 114 000 Kč 0 Kč

1 943 988 Kč 299 000 Kč 90 000 KčCelkem
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