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PROGRAM PODPORY
Opatření I. Podpora asociačních kongresů a konferencí
▪

na podporu uzavřených vícedenních asociačních kongresů / konferencí realizovaných výhradně pro
odborné publikum

▪

upřesnění formulace pro jaké formáty není Opatření I. určeno (není určeno pro výstavy s výjimkou

uzavřených doprovodných výstav k danému kongresu, veletrhy a podobné formáty, včetně
jakýchkoliv současně s nimi probíhajících eventů spadajících do oblasti MICE.

ruchu
Do roku
▪

ponechána možnost realizace v hybridním / kombinovaném formátu

Opatření II. Podpora akcí s celostátnímnebo mezinárodním významem
▪ na projekty významných akcí konaných na území hl. m. Prahy s přínosem pro příjezdový cestovní ruch,
potenciálem zvýšit kvalitu turistické nabídky, zvýšit prestiž Prahy v tuzemsku i zahraničí s přesahem do
budoucna nebo vygenerovat návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely
▪ není určeno na akce z oblastí, prokteréHMP vyhlašuje jiné dotační programy, najednodenní akce,
výstavy, prodejní a kontraktační veletrhya podobné formáty
▪ nadále preferovány akce mimo historickécentrum či mimo hlavní sezónu

OPATŘENÍ I. Podpora asociačních kongresů a konferencí
kategorie I. A
▪

pro kongresy, které mají minimálně 500 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně
a současně stráví v Praze min. jednu noc a alespoň30% z nich bude ubytováno v HUZ na území HMP

▪

max. výše dotacena jednoho účastníkakongresu450 Kč a na jedenkongres celkem 2 000000 Kč

kategorieI. B
▪

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

ruchu
Do roku

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

▪

max. výše dotacena jednoho účastníkakongresu300 Kč a na jeden kongres celkem 149 700 Kč

Dotaci v obou kategoriíchlze použít
▪

na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových / konferenčních prostor, kde bude event fyzicky probíhat,
včetně příslušných služeb (min. 60 % musí být použito na čistý nájem prostor a maxi. 40 % může být použito na úhradu

služeb přímo spojených s pronájmemprostor)
▪

náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program prezentující HMP jako
hostitelské město

OPATŘENÍ II. Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem
Upravena hodnotící tabulka (posílení váhy kvality projektu a přesahu)
Nově dvě kategorie

kategorieII. A
▪ na pořádání významných vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem,
které ale nemají charakter MICE

ruchu
Do roku

▪ max. výše podpory je 1 mil. Kč

kategorieII. B

▪ na podporu významných vícedenních pravidelně se opakujících akcí konferenčního
charakteru, které nesplňují podmínky pro poskytnutí Dotace v Opatření I. (nejedná se o
uzavřené asociační kongresy a konference) a které jsou určeny pro registrované odborné
účastníky i pro veřejnost s tím, že mají minimálně 200 účastníků, kteří se akce zúčastní
prezenčně.
▪ není určena pro obchodní korporace
▪ žadatel musí uvést konkrétní východiska pro stanovení předpokládané návštěvnosti
▪ max. výše podpory je 500 000 Kč

Předpokládaný objem prostředků: 20 mil. Kč
▪

rozdělení peněžních prostředkůmezi jednotlivá opatření je předpokládáno v poměru:
Opatření I., kategorieI. A. aI. B celkem 13 000 000 Kč
Opatření II. kategorieII.AaII. B celkem 7 000 000 Kč

▪

pokud peněžní prostředky určené pro jednotlivá opatření nebudou vyčerpány v plné výši, mohou být
převedeny do zbývajících opatření

ruchu
Do roku
▪

pokud by požadovaná výše peněžních prostředků žadatelů převyšovala výši prostředků určenou pro

Program, může HMP dotacivšem žadatelům shodně procentuálně snížit

