
Příloha č. 1

*/ finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" Strana 1 Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu na 2018

Poř.č. Č.j. Žadatel                   
IČO Název akce Oprávněná 

osoba
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Celk.nákl. 

projektu Kč
vlastní a jiné 

zdroje Kč
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Kč               
- Výbor - 

033/2018/066 1241946/2018

Vševltavský 
spolek, z.s.                               

IČO: 03235904  
Říčanova 456/44, 
169 00 Praha 6 - 

Břevnov

Bissona Praga - 
náklady spojené s 

přípravou 

Zdeněk 
Bergman

23.11.- 31.12.2018   
Praha - Česká 

republika, Benátky 
- Itálie

3 450 000 neuvedeno 2 380 000 1 800 000 */

INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2018

Tento projekt navazuje  na  dlouholeté vzájemné vazby mezi obyvateli Českých zemí a Benátek a na kult sv. Jana Nepomuckého. V roce 2009 došlo k 
obnovení Svatojánské slavnosti NAVALIS, která je nyní již tradiční kulturní akcí. Benátští gondoliéři každoročně na NAVALIS přijíždějí. Během jednání  
s radnicí  v Benátkách se v roce 2018 podařilo do Prahy dovézt dvě historické lodě typu Bissona. Tyto lodě  poprvé za celou historii své existence 
opustily svou domovskou loděnici Arsenale v Benátkách a v Praze se účastnily desátého jubilejního ročníku Svatojánských slavností NAVALIS 2018. 
Dalším krokem utvrzení kulturně-historických vztahů mezi Prahou a Benátkami má být dle žadatele rozšíření flotily historických benátských lodic 
(momentálně je jich 10 nazdobených) o další, která ponese symboly hlavního města Prahy a společného patrona sv. Jana Nepomuckého. Tyto 
historické lodě  se v Benátkách účastní nejdůležitějších vodních slavností včetně Historické regaty (Regata Storica di Venezia). Slavnosti jsou  
navštěvovány každoročně stovkami tisíc návštěvníků z celého světa a mezi loděmi by od září r. 2019 byla i unikátní loď Bissona Praga, která by během 
všech důležitých slavností v Benátkách (včetně slavností Regata Storica di Venezia) propagovala Prahu a sv. Jana Nepomuckého. Dle žadatele se 
jedná o nevýdělečný projekt ryze umělecké historicko-kulturní hodnoty, který má přesah do cestovního ruchu -takto vyzdobená loď by prezentovala 
hl.m. Prahu.
Vševltavský spolek, z.s., který o dotaci žádá, zatím finanční podporu HMP nezískal.                                                                                                                                                                             
Účel, na který bude individuální dotace použita: dle žadatele bude dotace použita na umělecké ztvárnění zdobení historické lodi typu Bissona, která 
bude reprezentovat hlavní město Prahu v Benátkách od září 2019 bez časového omezení.                                                                                             
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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