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Materiál k projednání

k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu
pro rok 2022
Materiál předkládá:

ředitel KUC MHMP

Návrh usnesení:
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I. souhlasí
1. s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu
pro rok 2022, Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí, dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení
2. s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu
pro rok 2022, Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, dle příloh č. 4, 5 a 6
tohoto usnesení
II. doporučuje
radní MgA. Haně Třeštíkové předložit tyto návrhy k projednání v Radě hl. m. Prahy
Přílohy:
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 5 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 6 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Důvodová zpráva
Zpracoval:

TED 8.3.4.4

Ing. Iveta Jechová, MHMP - KUC MHMP
Mgr. Andrea Skorkovská, MHMP - KUC MHMP
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Příloha č. 1

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - PODPORA ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - žádosti nesplňující formální náležitosti
Název
(téma)

Machine Learning Prague 2022

(aplikace strojového učení a umělá inteligence)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
019/2022

Machine Learning Prague s.r.o.
Cyrilská 508,
602 00 Brno-střed
IČO: 04744144

Machine Learning
Prague s.r.o.

datum realizace,
počet dní

27.05.202229.05.2022
3 dny

místo realizace

La Fabrika,
Praha 7 - Holešovice

počet
max. možná výše
celk.nákl.
účastníků
dotace v Kč
projektu Kč
kongresu

požadovaná
částka v Kč

Doporučená výše
dotace Komise
v Kč

Doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

0*/

0*/

(400x 250 Kč)
400

1 750 000

100 000
100 000

Žádost není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I.
Machine Learning Prague je mezinárodní odborná konference zaměřená na aplikace strojového učení a umělé inteligence. Určena je pro odbornou veřejnost z řad zaměstnanců firem, startupů a univerzit. Konference se koná
jednou ročně od roku 2016. Náplní konference jsou odborné workshopy a prezentace. Součástí akce jsou také 2 společenské večery pro všechny účastníky a společná večeře všech řečníků. Kromě prezenční formy účasti bude
zajištěna možnost i vzdáleného online připojení, které je myšleno jako záložní varianta pro případ uzavření hranic nebo nařízené karantény účastníků. Účast na praktických workshopech bude umožněna pouze prezenční formou.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl 3 roky nežádal
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022 (dále "Program"), písm. G, odst. 1, krit. 7.
O dotaci v Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí žádá v tomto případě obchodní korporace (s.r.o.), což je v rozporu s článkem E. odst. 1. a 2. Programu, dle kterých může o dotaci žádat pouze pořadatel, který
má sídlo na území ČR a je uveden v okruhu způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1. Obchodní korporace může být v tomto Opatření žadatelem pouze ve výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace, která nemá
sídlo ani vlastní zastoupení na území České republiky. U výše uvedené žádosti je však žadatel - obchodní korporace zároveň pořadatelem kongresu.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v obalsti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022, čl. G. odst 1., krit. 7. Komise doporučuje
neposkytnutí dotacie z důvodu nesplnění formálních náležitostí.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název
(téma)
poř.č.

KT
020/2022

Mezinárodní konference WASBE

žadatel

The Prague Concert Co., s.r.o.
Na Kozačce 869/1,
120 00 Praha 2
IČO: 64577333

(symfonická dechová hudba)

pořadatel kongresu

datum realizace,
počet dní

Světová asociace
WASBE

(oganizátor na zákl. smlouvy)

19.07.2022 23.07.2022
5 dní

místo realizace

počet
celk.nákl. max. možná výše
účastníků
projektu Kč
dotace v Kč
kongresu

požadovaná
částka v Kč

Doporučená výše
dotace Komise
v Kč

Doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

0*/

0*/

(1000x 400 Kč)
Žofín

1 000

520 000

150 000
400 000

Žádost není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I.
Žadatel již podal žádost o programovou dotaci v oblasti kultury na Sounds of Žofín, světový festival dechových orchestrů WASBE 2022 . Následně podal žádost v oblasti cestovního ruchu na Mezinárodní konferenci WASBE .
Hlavním pořadatelem je samotná asociace WASBE (www.wasbe.org), která nemá v České republice zastoupení, proto podepsala s hlavním organizátorem akce The Prague Concert Co., s.r.o. „memorandum of cooperation“. U
obou žádostí (v kultuře i v CR) jsou uvedeny stejné webové stránky akce www.wasbe2022.com, stejný termín konání od 19.07.2022 do 23.07.2022, místo konání palác Žofín. V žádosti v oblasti CR žadatel uvádí, že akce bude
probíhat ve dvou rovinách - koncertní a muzikologické/konferenční a že v CR žádá na část muzikologickou/konferenční, nicméně v dříve podané žádosti v oblasti kultury se o 2 samostatných nezávislých akcích nehovoří. Na
webových stránkách se píše, že "konference WASBE je jedinečný festival symfonické dechové hudby, kterého se účastní nejlepší dechové kapely a soubory, dirigenti, hudebníci a hudební experti z celého světa" . Hovoří se o jedné
akci jako o Světová konferenci WASBE- "Conference WASBE", která zahrnuje přednášky, výstavu, festival i koncerty. Rozpočet z oblasti kultury zahrnuje pronájem celého Žofína. Do rozpočtu v CR je zahrnuta sice pouze část
nákladů, které se týkají pronájmu Rytířského a Malého sálu, kde se mají konat přednášky a výstava, ale ty jsou zahrnuty i do rozpočtu žádosti podané na kultuře. Účastníci přednášek a výstavy jsou účastníci i dalšího programu
WASBE. K účasti na akci je požadováno zaplacení registračního poplatku. Samostatný registrační poplatek pouze na část konferenční (v souladu s žádostí v CR) na stránkách uveden není. V žádosti na CR jsou příjmy z
registračních poplatků vedeny v celk. výši výši 100 000 Kč, což by při udávané účasti 1000 účastníků odpovídalo průměrně poplatku 100 Kč na osobu. Na webových stránkách akce je rozmezí poplatků od 62,5 E za 1 den, 126 E
za 2 dny, po 162 E za celou konferenci pro členy či 220,5 E pro nečleny WASBE. Příjmy odpovídající těmto poplatkům zahrnuty v žádosti v CR nejsou. Jedna akce/účel byl v tomto případě rozdělen.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel opakovaně žádal o podporu HMP v oblasti kultury, v r. 2021 podporu nezískal (2 žádosti), pro r. 2022 má podány 2 žádosti o dotaci v oblasti kultury: na Musica Orbis Prague Festival 2022 a
na akci Sounds of Žofín, světový festival dechových orchestrů WASBE 2022. V žádosti na kultuře je z části zahrnuta i akce v žádosti na CR.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 180 828 EUR.

Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022 (dále "Program"). Dle čl. I. Programu podmínkou poskytnutí Dotace je, že na stejný Účel Žadatel nepodal a nepodá žádost o poskytnutí jakékoliv další dotace na
stejném či jiném odboru nebo oddělení MHMP. Dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1743 ze dne 24.8.2020 - Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou čl. II., bod 3., podmínkou poskytnutí Dotace mimo jiné je, že Žadatel podal
na HMP na konkrétní účel (projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal Žádost o Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o Individuální dotaci.
Žadatel podal žádost o programovou dotaci v oblasti kultury na Sounds of Žofín, světový festival dechových orchestrů WASBE 2022 (v oboru B. - hudba, zařazení projektu: podpora spoluúčasti na mez. zahr. projektech, podpora projektů s účastí zahr.
umělců na území HMP). Následně podal žádost v oblasti cestovního ruchu na akci Mezinárodní konference WASBE . U obou žádostí jsou uvedeny stejné webové stránky www.wasbe2022.com (1akce). Jak je na stránkách uvedeno, "konference WASBE
je jedinečný festival symfonické dechové hudby, kterého se účastní nejlepší dechové kapely a soubory, dirigenti, hudebníci a hudební experti z celého světa" . U obou žádostí (v CR i kultuře) je uveden termín konání od 19.7.-23.7.2022 a místo konání
Žofín. V popisu i v rozpočtu žádosti v oblasti kultury se počítá s pronájmem celé budovy paláce Žofín. Žadatel sice v žádosti v oblasti CR uvádí, že akce má 2 části, v žádosti v CR zmiňuje muzikologickou/přednáškovou část a v nákladech uvádí pronájem
Rytířského a Malého sálu paláce Žofín, ale v dříve podané žádosti na kultuře je zahrnut pronájem celé budovy po celých 5 dní trvání akce a rovněž v ní píše, že od 19.7. do 23.7. 2022 proběhnou v dopoledních hodinách v Rytířském sále muzikologické
přednášky, výstavy. Nesouhlasí ani registrační poplatky, které jsou na akci společné. V memorandu o spolupráci, které žadatel (organizátor) dodal jako povinnou přílohu žádosti v oblasti CR (smlouvu o organizaci účelu) je uvedeno, že konference se
bude konat v Praze v paláci Žofín, katedrále sv. Víta a na dalších místech, tato místa jsou uvedena v žádosti v oblasti kultury. Podmínkou dotace je, že žadatel nepodal žádost o dotaci na stejný účel současně ve více Programech. Dle KUC se jedná o
totožnou akci, účelově rozdělenou na dvě části.
Žádost navíc nenaplňuje Účel stanovený v Programu podpory (čl. A ). Žadatel uvádí, že denně bude probíhat výstava a veletrh zahraničních distributorů, výrobců hudebních nástrojů a vydavatelů. Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a
konferencí "není určena pro výstavy, veletrhy a podobné formáty, včetně kongresů a konferencí, které jsou s nimi spojené, i když jsou určeny výhradně pro odborné publikum" .

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v obalsti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022, čl. G. odst 1., krit. 8 a 6. Komise doporučuje
neposkytnutí dotacie z důvodu nesplnění formálních náležitostí.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)

Příloha č. 2

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - PODPORA ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - KATEGORIE A (více než 500 registrovaných účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
001/2022

The 26th ICOM General Conference – ICOM Prague 2022

žadatel

Český výbor ICOM, z. s.
Zelný trh 299/6,
602 00 Brno-střed
IČO: 02481553

pořadatel kongresu

Český výbor ICOM, z. s.

(muzejnictví)
datum
realizace,
počet dní

21.08.2022 28.08.2022
8 dní

místo realizace

hlavní program
Kongresové
centrum Praha,
mnoho dalších míst
v Praze a ČR

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

1 840 000*/

1 840 000*/

(4600 x 400 Kč)
4 600

67 550 453

1 840 000
1 840 000

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí, která se v Praze bude konat. Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums; ICOM) je největší muzejní profesní
organizace na světě. V současnosti má 45 000 členů z 2000 muzeí na světě ve 138 zemích světa. Každé 3 roky pořádá ICOM vrcholné shromáždění členů – generální konferenci, které se účastní
kolem 4500 delegátů. Přípravou a organizací 26. generální konference ICOM PRAGUE 2022 byl pověřen Český výbor ICOM. Uspořádání konference bylo schváleno usnesením vlády ČR, záštitu
poskytl primátor hlavního města Prahy i řada ministerstev. ICOM PRAGUE 2022 se uskuteční ve dnech 20. – 28. srpna 2022 s hlavním programem – plenárním zasedáním a jednáním panelů a
výborů – v Kongresovém centru Praha. I s ohledem na COVIDovou pandemii proběhne akce v hybridním formátu, přičemž se předpokládá až 4600 účastníků na místě a další stovky online. V rámci
programu je připraveno na 350 aktivit (přednášky, workshopy, debaty) v celkem 20 muzeích v Praze a 60 muzeí v regionech ČR; v rámci doprovodného programu proběhne i 40 exkurzí do různých
institucí. Hlavním tématem ICOM PRAGUE 2022 je Síla muzeí; síla v oblasti lidských práv, sociální angažovanosti a politické angažovanosti.
Význam konání ICOM PRAGUE 2022 pro Prahu a ČR je mimořádný; přímý ekonomický dopad akce lze dle odhadů studie PCB vyčíslit na zhruba 150 milionů Kč jen za 5 hlavních kongresových dní.
Velmi významný je u této akce ale i dopad nepřímý; jedná se o jedinečnou příležitost propagovat kulturní dědictví v Praze i v regionech, má pomoci pražským muzeím navázat kontakty a ukotvit vazby
v mezinárodních muzejních sítích, zkvalitnit a zatraktivnit nabídku českých muzeí, což následně znamená vyšší návštěvnost a vyšší útraty. Důležitým přínosem je pak i celková propagace Prahy v
zahraničí.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
003/2022

6th European Congress of Conservation Biology

žadatel

Česká zemědělská univerzita v
Praze
Kamýcká 129,
165 00 Praha 6
IČO: 60460709

pořadatel kongresu

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
vědecká organizace
Society for conservation
Biology

(biodiverzita, ochrana přírody)

datum
realizace,
počet dní

22.08.2022 26.08.2022
5 dní

místo realizace

Praha - Suchdol,
areál ČZU

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

400 000*/

400 000*/

(1000 x 400 Kč)
1 000

9 200 000

400 000
400 000

European Congres of Conservation Biology (ECCB) pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze v Praze ve spolupráci s mezinárodní vědeckou organizací Society for Conservation Biology (SCB),
partnerem kongresu je také Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hlavní téma kongresu je „Biodiversity crisis in a changing world“, které reaguje na současnou
celosvětovou krizi biologické rozmanitosti a na nutnost změn v přístupech ochranářské vědy a politiky. Na programu budou klimatické změny a jejich dopady na ekosystémy, dopady hospodářských
aktivit na životní prostředí (zemědělství, lesnictví, doprava) atd. ECCB se koná jednou za tři roky, Praha (ČZÚ) již hostila kongres v roce 2009. Tenkrát se ho zúčastnilo na 1200 účastníků z 54 zemí
světa. Pro rok 2022 žadatel počítá s účastí cca 1000 účastníků. I když se jedná o evropský kongres, tradičně se ho účastní i delegáti z ostatních kontinentů. Účastníkům konference kromě
pětidenního vědeckého programu (odborné přednášky, workshopy, symposia, odborné kurzy a diskusní panely) bude nabízen i bohatý odborný doprovodný program (večerní prohlídka ZOO,
návštěva chráněných území v Praze, středisko ekologické výchovy) a společenský program. Odborná část se bude konat v areálu České zemědělské univerzity v Praze.
Kromě přímého finančního přínosu tohoto kongresu, žadatel předpokládá i propagaci hl. m. Prahy a navázání další spolupráce se zahraničními subjekty, s důrazem na krátkodobé pobyty (vědců i
studentů). Celá akce bude probíhat v souladu s minimalizací dopadů na životní prostředí a s podporou lokálních producentů. Součástí vložného bude poplatek „carbon offset“, kdy se za vybranou
částku podpoří lokální projekt v oblasti ochrany přírody.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal v r. 2020 podporu v oblasti CR na XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2020 (150 000 Kč), dotaci však vzhledem k
pandemii nepřijal, v r. 2021 na stejný kongres byla poskytnuta dotace ve výši (360 000 Kč), dále v oblasti ochrany přírody v r. 2020 na projekt Monitoring a optimalizace nektarodárných biopásů na
orné půdě v katastru hl. m. Prahy (350 000 kč), na projekt Reprodukční schopnost akátu bílého odvozená od jeho semenné banky (250 000 Kč), na projekt Dívčí hrady: péče o lokalitu
reintrodukovaného modráska vičencového (250 000 Kč) a v r. 2021 na Monitoring kriticky ohroženého okáče metlicového v území Prokopského údolí a v blízkém okolí (200 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 175 659 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
004/2022

DrupalCon Europe 2022

žadatel

Kuoni Destination Management
s.r.o.
Rohanské nábřeží 671/15,
186 00 Praha 8
IČO: 26487730

(IT oblast - Open Source aplikace)

pořadatel kongresu

DrupalCon Inc. dba
Drupal Association
(USA)

datum
realizace,
počet dní

20.09.2022 23.09.2022
4 dny

místo realizace

O2 Universum,
Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

400 000 */

400 000 */

(1000 x 400 Kč)
1 000

12 285 557

400 000
400 000

DrupalCon Europe 2022 je event z oblasti IT zaměřený na Open Source aplikace. Každoročně se pořádají dva eventy, jeden v Severní Americe a druhý v Evropě. Program DrupalConu je pěvně daný,
v rámci eventu budou uspořádány: 4 hlavní přednášky, paralelní přednášky či workshopy, „BoF – Birds of Feathers“ semináře, sponzorské přednášky a workshopy i „Contribution“ den (den zaměřený
na programování). Mezi hlavní cíle patří představení technologického pokroku v rámci Drupalu a sdílení informací a znalostí mezi jednotlivými účastníky. Vedle významných řečníků z celého světa se
akce zúčastní zástupci Drupal Association, kteří představí vizi rozvoje Drupalu a IT a zástupci velkých technologických firem jako je Acquia, Pantheon, Dropsolid a další. Akce se bude konat v O2
Universum ve dnech od 20.09 do 23.09. 2022.
Předpokládaný přínos eventu je finančního charakteru, dle žadatele se náklady na účastníka v nominálních částkách budou pohybovat okolo €600 na účastníka na ubytování, €300 na stravu a €100
na doprovodný turistický program. Důležité je i zviditelnění Prahy jako kongresové destinace pro konání podobných prestižních eventů v oblasti IT.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
005/2022

29. silniční konference 2022

žadatel

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1
IČO: 00506958

(silniční inženýrství, silniční provoz)

pořadatel kongresu

Česká silniční
společnost z.s.

datum
realizace,
počet dní

04.10.2022 05.10.2022
2 dny

místo realizace

Kongresové
centrum Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

480 000 */

480 000 */

(1200 x 400 Kč)
1 200

6 539 000

480 000
480 000

Silniční konference je pravidelně se konající akcí, na které se scházející zástupci klíčových stakeholderů z oblasti silničního odvětví. Témata jsou projektování, výstavba, správa a údržba dálnic a
silnic všech tříd, silniční a městské inženýrství, bezpečnost silničního provozu, rozvoj silniční infrastruktury ve světě, ale i tématika pražské infrastruktury, stavební právo, klíčové stavby, strategické
plány do roku 2030, aktuální vývoj dopravní nehodovosti v období snížených intenzit automobilové dopravy v souvislosti s epidemií koronaviru, autonomní vozidla a bezpečnost, světové trendy v
dopravě, alternativní doprava či dopady pandemie na silniční průmysl. Žadatel počítá s účastí asi 1200 osob, z nichž až 80% má být v Praze ubytováno, jelikož se bude jednat o delegáty
mimopražské či zahraniční. Akce se budou účastnit v roce 2022 i zástupci mezinárodní společnosti PIARC, která reprezentuje 140 zemí světa a je leadrem inovace a rozvoje silniční infrastruktury ve
světě. Konference se bude konat v Kongresovém centru Praha, rovněž společenský večer, na programu jsou i technické exkurze.
Kromě přímého finančního přínosu má konference přispět i k propojení akademického světa s odborníky z této oblasti; mají být prezentovány projekty studentů ČVUT, což může být významné z
hlediska budoucí zahraniční spolupráce.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
006/2022

Kongres Evropské akademie alergologie a klinické imunologie 2022

žadatel

pořadatel kongresu

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Česká společnost alergologie a
klinické imunologie,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

Evropská akademie
alergologie a klinické
imunologie ve
spolupráci s Českou
společností alergologie
a klinické imunologie
České lékařské
společnosti J.E. Purkyně
z.s.,

datum
realizace,
počet dní

01.07.2022 03.07.2022
3 dny

(alergologie a klinické imunologie)

místo realizace

O2 Universum;
Českomoravská
2345/17, 190 00
Praha 9-Libeň

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

1 600 000 */

1 600 000 */

(4000 x 400 Kč)
4 000

50 600 000

1 600 000
1 600 000

Jedná se o prestižní kongres Evropské akademie alergologie a klinické imunologie 2022 (EAACI 2022), o jehož uspořádání v Praze představitelé České společnosti alergologie a klinické imunologie
ČLS JEP, kteří akci pořádají ve spolupráci s EAACI, usilovali řadu let. Naposledy se tato akce konala v Praze v roce 1977, ovšem v menším formátu. V r. 2022 se má kongresu zúčastnit na 4000
účastníků z celého světa. Jako místo konání bylo zvoleno O2 Universum. Detailní program není dosud stanoven, nicméně program bude probíhat jako každoročně v řadě paralelních sekcí, přičemž
některé z nich budou organizovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci hybridní formou. Součástí kongresu budou i workshopy a praktické kurzy. Mottem ročníku 2022 bude koncept
„jednoho zdraví“, tj. zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí. Jednotlivá sympózia a sekce budou z velké části zaměřena na toto téma. V rámci kongresu bude též probíhat výstava
farmaceutických a jiných společností. Akce je propagována všemi informačními kanály ČSAKI ČLS JEP a EAACI, ale jsou oslovovány i neevropská profesní sdružení podobného zaměření, např.
americká AAAAI.
Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu účastníků kongresu, kteří v Praze stráví minimálně 3 dny, bude mít tato akce pro Prahu velký přímý hospodářský přínos. Navíc lze předpokládat, že
řada účastníků si svůj pobyt v Praze v červenci prodlouží. Pro účastníky je plánována společenská akce v centru Prahy. Některé paralelní sekce budou dostupné i on-line, čímž se stanou dosažitelné
pro širší okruh účastníků a bude tím umožněna i další forma propagace Prahy.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal
podporu na GASTRO 2020 Prague: A Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR
2020) (600 000 Kč) - opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč),
Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000 Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP (400 000 Kč) ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres
farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

16th Seminar of the International Association of Tibetan Studies

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
008/2022

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Pod vodárenskou věží 1143/4,
182 00 Praha 8
IČO: 68378009

Orientální ústav AV ČR
ve spolupráci s
Filosofickou fakultou UK

(tibetská studia)
datum
realizace,
počet dní

03.07.2022 09.07.2022
7 dní

místo realizace

Filozofická fakulta
UK, nám. J.
Palacha 1/2, 116 38
Staré Město

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

280 000 */

280 000 */

(700 x 400 Kč)
700

3 362 761

280 000
280 000

Seminar of the International Association of Tibetan Studies Konference (IATS) je největší a nejprestižnější setkání odborníků v oboru tibetských studií na světě. Pořádá se přibližně každé tři roky. V
roce 2022 se má konat 16. ročník, pořádání bylo svěřeno Orientálnímu ústavu AV ČR a Filosofické fakultě UK. Očekávaný počet aktivních účastníků je uváděn 700 s tím, že mají přijet odborníci
nejenom z Evropy, ale i USA, Kanady a Asie. Konference je také jedinou příležitostí, kde mají možnost se setkat a vzájemně provázat svůj výzkum tibetští odborníci z ČLR, z exilu a ostatní vědci
zabývající se Tibetem. Jedná se o čistě akademickou událost, která přitahuje i množství mezinárodních studentů tibetologie a posluchačů se zájmem o tento region. Přednášky budou probíhat v
hlavní budově Filozofické fakulty UK. Občerstvení mají dodávat kavárny v blízkosti náměstí Jana Palacha. Slavnostní program a recepce pro všechny účastníky proběhne 7.7.2022 ve Stavovském
divadle. Do progamu bude zahrnut i kulturní program cílící na historické památky města Prahy a na koncerty. Vzhledem ke konání akce v červenci se počítá s tím, že někteří návštěvníci zůstanou v
Praze i nad časový rámec konference jako turisté.
Přínos této konference kromě samotného pobytu účastníků v Praze je i v oblasti akademické a zároveň dává šanci propagovat Prahu a Českou republiku jako důležité mezinárodní centrum tibetských
studií.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

CHISA 2022

(chemické inženýrství)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
009/2022

Česká společnost chemického
inženýrství z. s.,
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1,
IČO: 00499692

Česká společnost
chemického inženýrství
z. s.,

datum
realizace,
počet dní

21.08.2022 25.08.2022
5 dní

místo realizace

ČVUT, fakulta
stavební

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

440 000 */

440 000 */

(1100 x 400 Kč)
1 100

9 765 000

440 000
440 000

Kongres CHISA se opakuje každé dva roky. Žadatel získal podporu HMP ve výši 440 000 Kč na jeho konání v r. 2020, vzhledem k epidemiol. situaci byl však kongres zrušen. Na přípravě odborného
i společenského programu se podílí stálý organizační tým, předsedou celého kongresu je prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předsedou vědecké komise je pan Ing. Ivan Wichterle, DrSc. Odborná část akce
proběhne v areálu ČVUT. V rámci kongresu proběhne deset tematických separátních sekcí a další specializovaná sympozia a workshopy. Konají se studentské soutěže a neformální setkání studentů
se špičkami v oboru. Součástí programu jsou i společenské akce - výlety po Praze a okolí, koncerty, např. tradiční koncert FOK v Obecním domě, welcome party a farewell party. Podrobný program
s jednotlivými tématy je přiložen k žádosti.
Význam této akce je především v příjezdu velkého množství mimopražských a zahraničních účastníků. Žadatel uvádí (dle předchozích zkušeností) až 900 osob z 69 zemí. Vzhledem ke konání
kongresu v létě, účastníci často zůstávají déle. Kongres disponuje tzv. EFCE number, což je číslovaný event European Federation of Chemical Engineering. Jedná se o placenou službu v rámci
evropské federace, na jejímž základě se EFCE zavazuje kongres CHISA 2020 propagovat ve všech členských státech.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2020 na pořádání kongresu CHISA 2020 (440 000 Kč) - vzhledem k pandemii Covid19 však dotaci nepřijal, dále ve stejném roce získal podporu na LMC 2020 - 11th Liquid Matter Conference (360 000 Kč) - ze stejného důvodu však dotaci nepřijal, akce byla přesunuta na r. 2021. V r.
2021 získal znovu podporu na LMC 2021 - 11th Liquid Matter Conference (360 000 Kč) - opět vzhledm k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

11th World Environmental Education Congress

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
010/2022

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9,
602 00 Brno-střed
IČO: 00216224

Masarykova univerzita,
Fakulta sociálních studií

(environmentální vzdělávání)
datum
realizace,
počet dní
14.03.2022 18.03.2022
5 dní

místo realizace

Kongresové
centrum Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

320 000*/

320 000*/

(800 x 400 Kč)
800

15 069 300

320 000
320 000

World Environmental Education Congress (WEEC 2022) je kongres v oblasti environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelnost. Prestiž této akce dokládá dle žadatele i fakt, že se na ni
navázalo uspořádání dalších 5 paralelně se konajících akcí v oboru environmentální výchovy, včetně Youth Environmental Education Congress určeného nastupující generaci. Hlavním tématem
WEEC 2022 je "Budování mostů v době klimatických změn". Samotný kongres nabídne 3 dny akademického konferenčního programu a 2 dny terénního praktického programu. Na programu je 13
témat paralelních sekcí, výstava programů environmentální výchovy, Fórum pro neziskové organizace, 5 přidružených odborných konferencí. Kongres se uskuteční v prostorách Kongresového
centra Praha v termínu od 14.3. do 18.3.2022 a počítá se s účastí téměř tisíce předních světových odborníků z pěti kontinentů.
Kromě přímého hospodářského přínosu kongresu pro hl. m. Prahu (žadatel ho odhaduje na cca 32 000 000 Kč), je zde i přínos marketingový, vědecký a edukativní, nezanedbatelné je i další zvýšení
kvalifikace studentů Univerzity Karlovy, se kterými se bude dále spolupracovat v rámci studijních stáží.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl. 3 roky nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 189 251 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
011/2022

7th World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS)

žadatel

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

pořadatel kongresu

Česká lékařská
společnost J.E. Purkyně
z.s., / World Federation
of Associations of
Pediatric Surgeons

datum
realizace,
počet dní

12.10.2022 15.10.2022
4 dny

místo realizace

Cubex Centrum
Praha

(dětská chirurgie)

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

400 000*/

400 000*/

(1000 x 400 Kč)
1 000

400 000 Kč

11 250 000
400 000

Jedná se 7. světový kongres dětských chirurgů organizace WOFAPS (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons). Kongresy WOFAPS se pořádají každé 3 roky a v roce 2022 se
kongres poprvé uskuteční v České republice (v Evropě byl poslední kongres před 9 lety). Předpokládaná účast je (dle zkušeností z předchozích ročníků) až 1000 účastníků, z nichž 700 - 900 má být
ze zahraničí. Kongres představí nejnovější poznatky a inovace z různých specializací dětské chirurgie. Hlavními tématy jednotlivých sekcí jsou: Dětská chirurgie ve světě, Vzdělávání v oblasti dětské
chirurgie, Minimálně invazivní chirurgie, Dětská kolorektální chirurgie a IBD, Dětská traumatologie a muskuloskeletální chirurgie, Dětská urologie. Kongres je čtyřdenní, konat se má v Cubex Centrum
Praha v termínu od 12.10. do 15.10.2022. Kromě monotematických výukových symposií a hlavních přednášek budou na programu workshopy praktických dovedností, bilaterální kongres českých a
slovenských dětských chirurgů, 12 kulatých stolů s aktuálními tématy a 12 sekcí odborných přednášek. V průběhu kongresu bude probíhat posterová sekce a představení sponzorů a nejnovějších
zdravotnických technologií. Součástí kongresu jsou i společenské akce – "Presidentská" a "Kongresová" večeře, uvítací Welcome drink.
Co se týče přínosu kongresu, předpokládá se pobyt účastníků minimálně 3 noci s tím, že dle dřívějších zkušeností si řada účastníků pobyt prodlužuje do neděle. Koncepcí kongresu WOFAPS v
Praze je vzájemné porovnání celosvětových zkušeností v oboru dětské chirurgie v podmínkách evropské bezpečnosti a humanismu. Kromě sdílení vědeckého výzkumu a rozšiřování dostupnosti
dětské chirurgické péče do zemí s nízkými příjmy, je významná část vzdělávacích akcí určena pro mladé chirurgy.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal
podporu na GASTRO 2020 Prague: A Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR
2020) (600 000 Kč) - opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč),
Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000 Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP (400 000 Kč) ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres
farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

27th FECAVA Eurocongress

(veterinární péče)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
013/2022

Česká asociace veterinárních
lékařů malých zvířat z. s.
Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9
IČO: 48512320

Česká asociace
veterinárních lékařů
malých zvířat z. s. /
Federation of European
Companion Animal
Veterinary Associations

datum
realizace,
počet dní

08.06.2022 11.06.2022
4 dny

místo realizace

Kongresové
centrum Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

680 000*/

680 000*/

(1700 x 400 Kč)
1 700

680 000 Kč

23 081 479
680 000

Kongres organizuje FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) společně s Českou asociací veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ). Akce se měla konat již v
r. 2021, ale z důvodu nepříznivé epidemiolog. situace žadatel dotaci nepřijal. Sdružené kongresy (27. FECAVA Eurokongres a 30. Výroční konference ČAVLMZ 2022) mají přivést do Prahy až 1 700
účastníků. Odborná část má probíhat od 8. – 11. 6. 2022 v Kongresovém centru Praha. Společenský večer je plánován v prostorách Pražské křižovatky (kostel sv. Anny) 10.6.2022. Kongres bude
členěn na jednotlivé sekce, součástí budou i workshopy. Na programu budou témata z různých oborů veterinární medicíny, chirurgie, kardiologie, neurologie a neurochirurgie, interní medicíny,
stomatologie, anestezie a analgezie, onkologie, diagnostické zobrazování, ortopedie, endokrinologie, managementu veterinárních praxí, poruch chování zvířat.
Význam této akce je především v příjezdu velkého množství mimopražských a zahraničních účastníků. Předpokládá se až 1 300 účastníků ze zahraničí. Žadatel počítá díky lepší proočkovanosti
populace a letnímu počasí s plně prezenčním kongresem, kde budování osobních kontaktů spolu s poznáváním pražských pamětihodností bude plnohodnotnou protiváhou vědeckého programu
kongresu. Významné bude i navázání spolupráce ČAVLMZ, Komory veterinárních lékařů ČR a Státní veterinární správy ČR s odbornými organizacemi z jiných zemí.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP na tento kongres pro rok 2021 (600 000 Kč), dotaci vzhledem k nepříznivé epidemiol. situaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

29th International Conference on Organometallic Chemistry

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
016/2022

Česká společnost chemická z.s.,
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1,
IČO: 00444715

Česká společnost
chemického inženýrství
z. s.,

(organokovová chemie)
datum
realizace,
počet dní

17.07.2022 22.07.2022
6 dní

místo realizace

Kongresové
centrum Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

320 000*/

320 000*/

(800 x 400 Kč)
800

8 525 000

320 000
320 000

Jedná se o 29. mezinárodní konferenci o organokovové chemii (ICOMC-2022). Konference se bude konat v Praze v Kongresovém centru Praha ve dnech 17. – 22. července 2022 (6 dní). Vědecký
program bude organizován v paralelních sekcích zaměřených na různé aspekty tradičních i nově vznikajících oblastí organokovové chemie a souvisejících oborů. Cílem ICOMC 2022 je poskytnout
příležitost prezentovat a diskutovat výsledky ze všech oborů moderní organokovové chemie v mezinárodním prostředí. Kromě odborníků z celého světa se počítá i s účastí studentů, kteří budou mít
možnost předvést své výsledky v rámci posterových sekcí. První den kongresu bude probíhat v prostorách Kongresového centra Praha Welcome Cocktail, plánován je i další společenský program.
Nad konferencí převzaly záštitu Univerzita Karlova a Univerzita Pardubice.
Vedle přímého finančního přínosu konference (dle žadatele až 70% účastníků v Praze stráví až 6 nocí), žadatel předpokládá navázání spolupráce studentů se zahraničními subjekty.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl. 3 roky nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
018/2022

ESGE Days 2022

(gastroenterologie, endoskopie)

žadatel

pořadatel kongresu

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Česká gastroenterologická
společnost,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

Česká lékařská
společnost J.E. Purkyně
z.s., Česká
gastroenterologická
společnost / Evropská
společnost pro
gastrointestinální
endoskopii

datum
realizace,
počet dní

28.04.2022 30.04.2022
3 dny

místo realizace

Kongresové
centrum Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

1 000 000 */

1 000 000 */

(2500 x 400 Kč)
2 500

40 000 000

1 000 000
1 000 000

Kongres ESGE Days 2022 pořádá Evropská společnost pro gastrointestinální endoskopii (European Society of Gastrointestinal Endoscopy - ESGE) společně s Českou gastroenterologickou
společností České lékařské společnosti JEP. Kongres ESGE Days se koná každoročně v jiné evropské zemi. V roce 2019 se tato akce uskutečnila v Praze a pro velký úspěch a výborné kongresové
podmínky se rozhodli organizátoři i pro rok 2022 zvolit město Prahu. Kongres bude se bude konat od 28.04.2022 - 30.04.2022 v Kongresovém centru Praha. Naplánováno je 11 paralelních sekcí,
předneseno má být více než 191 přednášek od odborníků ze 35 států, součástí budou i praktické hands-on kurzy při nichž bude účastníkům nabídnuta praktická výuka jak endoskopických, tak
sonografických výkonů. Program je zaměřen i na mladé gastroenterology a endoskopické sestry. V rámci kongresu proběhne výstava farmaceutických firem. Součástí tohoto kongresu bude také
národní setkání – 42. české a slovenské endoskopické dny, které se těší velké oblibě jak českých, tak slovenských endoskopistů. Pro zvané účastníky je plánován společenský večer v centru Prahy.
Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu účastníků kongresu, kteří v Praze stráví 3 dny, bude mít tato akce pro Prahu velký přímý hospodářský přínos. Navíc lze předpokládat, že vzhledem k
tomu, že kongres končí v sobotu, řada účastníků si svůj pobyt v Praze prodlouží do neděle.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor
nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal
podporu na GASTRO 2020 Prague: A Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR
2020) (600 000 Kč) - opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč),
Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000 Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP (400 000 Kč) ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres
farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii A (více než 500 reg. účastníků)
Název
(téma)

CONGRESS OF THE PEDIATRIC RHEUMATOLOGY European Society (PReS).

poř.č.

žadatel

KT
021/2022

MCI Prague s.r.o.
Karla Engliše 3201/6,
150 00 Praha 5
IČO: 27638375
(organizátor na zákl. smlouvy)

pořadatel kongresu

Pediatric Rheumatology
European Society (PReS)
(Švýcarsko)

datum
realizace,
počet dní

20.09.2022 23.09.2022
4 dny

(revmatická onemocnění)

místo realizace

Kongresové
centrum Praha

počet
celk.nákl.
účastníků
projektu Kč
kongresu

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

280 000 */

280 000 */

(700 x 400 Kč)
700

16 434 622

280 000
280 000

Jedná se o každoroční kongres Evropské společnosti pro dětskou revmatologii (PReS). Akce se uskuteční od 20.09.2022 do 23.09.2022 v Kongresovém centru Praha. Počítá se s fyzickou účastí asi
700 účastníků z 80 různých zemí světa, navíc dalších 500 by se mohlo připojit na dálku. Kongres je určen lékařům a výzkumným pracovníkům specializujícím se na dětskou revmatologii a dalším
zdravotnickým pracovníkům v této oblasti. Tento event je jediným skutečně celosvětovým kongresem v oboru dětské revmatologie. Konkrétní témata zatím nejsou známa (měla by být zveřejněna
koncem ledna 2022), ale budou zaměřena na diagnostiku, konkrétní léčbu a lepší péči o mladé lidi s revmatickým onemocněním. Součástí kongresu bude Young Investigator Meeting, ultrazvukový
kurz a představení přístrojů a metod.
Přínos pro Prahu je především ekonomický. Vzhledem k zastoupení účastníků až z 80 různých států a hybridní formě dává zároveň šanci ve větší míře propagovat Prahu jako atraktivní destinaci.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu v r. 2019 na EAHAD 2019 -12th annual Congress EAHAD (550 000 Kč) , v r. 2020 na 26th European Paediatric
Rheumatology Congress (440 000 Kč). Dotaci vzhledem k epidemiol. situaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v
režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii B (200 až 499 reg. účastníků)

Příloha č. 3

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - PODPORA ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - KATEGORIE B (200 - 499 registrovaných účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
002/2022

46. mezinárodní lékařská konference EUBS- 46th EUBS Annual Meeting

žadatel

pořadatel kongresu

datum realizace,
počet dní

GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Vinohradská 343/6,
120 00
Praha 2
IČO: 26420929

EUBS (European
Underwater and
Baromedical Society)
(UK)

31.08.202203.09.2022
4 dny

(hyperbarická a potápěčská medicína)

místo realizace

Praha, NH
Prague City Hotel

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

100 000 */

100 000 */

(400 x 250 Kč)
400

4 605 000

100 000
100 000

(oganizátor na zákl. smlouvy)

Tato akce byla již 2x odložena kvůli epidemiol. situaci v souvislosti s Covid-19. Předsedou Programového výboru i Organizačního výboru je prim. MUDr. Michal Hájek, Ph.D., který na tuto konferenci získal
podporu v r. 2020 ve výši 129 000 Kč (vrácena) a následně v r. 2021 také ve výši 129 000 Kč (nepřijata). Pro rok 2022 konferenci organizuje na zákl. smlouvy se zahraničním pořadatelem konference
organizátor akce spol. GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Co se týče této akce, jedná se o 46. mezinárodní lékařskou konferenci EUBS (European Underwater and Baromedical Society) - zabývající se hyperbarickou a potápěčskou medicínou. I když jde již o 46.
ročník, v Praze se má tato konference konat prvně. Předpokládá se účast asi 400 odborníků z celého světa. Účast zahraničních delegátů bývá kolem 90% z celkového počtu účastníků. Vzhledem k
významnému rozšíření metody hyperbarické oxygenoterapie mimo Evropu se předpokládá velké množství účastníků ze zámoří (hojně bývají zastoupeni účastníci z USA, Kanady, Mexika, Asie, Izraele i
Austrálie), proto byla akce již 2x kvůli Covid-19 odložena. Akce má být s fyzickou účastí. Delegáty konference jsou obvykle nejen lékaři, ale i zdravotní sestry, technici a studenti. Konference a odborný
program bude organizován ve spolupráci s organizačním a vědeckým výborem, předsedou programového organizačního výboru - prim. MUDr. Michalem Hájkem, Ph.D., předním odborníkem v oboru nejen v
kontextu ČR, ale i evropském a celosvětovém, s akademickými a profesionálními subjekty (např. LF OU v Ostravě, Městská nemocnice Ostrava, LF UK a FN Hradec Králové, The Czech Republic (Middle
European) Centre for Evidence-Based Healthcare, Masaryk University GRADE Centre). Odborná sdělení budou prezentována jak formou přednášek, tak organizací samostatné posterové sekce. Odborným
výstupem konference bude Kniha (sborník) přednášek a sdělení. Autoři vybraných sdělení a posterů budou vyzváni k publikaci v australském impaktovaném časopisu Diving and Hyperbaric Medicine.
Konference se bude konat v NH Prague City Hotel v termínu od 31.8. do 3.9.2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický obor medicíny, počet účastníků nedosáhne 500. Dle aktuálních podmínek
Programu podpory CR pro rok 2022 tak žadatel nemůže obdržet stejnou částku, jaká mu již 2 x byla hl. m. Prahou na tuto akci schválena. Žadatel tehdy žádal o podporu ve výši 129 000 Kč, dle pravidel
Programu podpory pro rok 2022 může žádat nyní o podporu max. ve výši 100 000 Kč.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za nájem společenských prostor nebo catering pro
jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl 3 roky nežádal, dříve žádal o podporu na tuto akci jiný subjekt (MUDr. M. Hájek). Akci byla schválena podpora v rámci Programu podpory v
oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 ve výši 129 000 Kč, vzhledem k omezením spojeným s Covid-19, příjemce musel akci přeložit na rok 2021 a dotaci vrátit, následně v r. 2021 byla na tuto akci
schválena opět podpora ve výši 129 000 Kč, příjemce dotaci kvůli pokračujícím epidemiol. opatřením ve světe nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de
minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii B (200 až 499 reg. účastníků)
Název
(téma)

3rd Congress on Tooth Transplantation

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
007/2022

Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,
128 00 Praha 2
IČO: 45246157

Česká ortodontická
společnost

(transplantace zubů)

datum realizace,
počet dní

19.05.202221.05.2022
3 dny

místo realizace

Cubex Centrum
Praha

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

95 000 */

95 000 */

(380 x 250 Kč)
380

3 685 120

95 000
95 000

3rd Congress on Tooth Transplatation (3. autotransplantační kongres) se bude konat v Cubex Centru Praha od 19. – 21. 5. 2022. Jedná se o mezinárodní kongres v oboru ortodoncie a autotransplantace
zubů, který se koná každé 2 roky. Kongres je pořádán Českou ortodontickou společností a zároveň je podporován Českou akademií dentální estetiky a Českou stomatochirurgickou společností. Záštitu
převzala Karlova Univerzita v Praze. Cílem akce je zvýšení povědomí o dané problematice, sdílení nových poznatků, další vzdělávání a setkání odborníků. Tématem konference je stanovení protokolu pro
transplantaci zubů. Dílčími odbornými tématy budou klíčové aspekty úspěšné transplantace zubů (expertní diskuze a prezentace protokolů), řešení komplikací, chirurgické napřímení ektopických zubů
(transalveolární transplantace), prognóza různých typů transplantovaných zubů, alternativní řešení chybějících zubů, úprava tvaru premolárů transplantovaných do horního frontálního úseku, role digitálních
technologií při autotransplantaci. Na kongresu vystoupí mnoho světových odborníků. Součástí programu má být welcome drink v prostorách budovy Cubex Centrum Praha. Ve stejný den se bude konat také
slavnostní večeře v Kaiserštejnském paláci. Propagace probíhá od roku 2019 na podobných kongresech, a to formou letáků, bannerů a prezentacemi.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za nájem společenských prostor nebo catering pro
jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Původně se měla akce konat v roce 2020. Žadatel na ni získal podporu HMP ve výši 150 000 Kč. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proti šíření nemoci COVID 19 však
nebyl kongres v r. 2020 realizován. Žadatel schválenou dotaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de
minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii B (200 až 499 reg. účastníků)
Název
(téma)

20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT 2022)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
012/2022

Česká lékařská společnost
J.E. Purkyně z.s.,
Česká společnost klinické
farmakologie
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

Česká lékařská
společnost J.E.
Purkyně z.s., Česká
společnost klinické
farmakologie

datum realizace,
počet dní

18.09.202221.09.2022
4 dny

(klinická farmakologie a toxikologie)

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

Clarion Congress
Hotel Prague

499

7 940 420

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

124 750 */

124 750 */

(499 x 250 Kč)
124 750
124 750

Česká společnost klinické farmakologie byla pověřena uspořádáním jubilejního „20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology“, kongres se bude konat v Clarion
Congress Hotel Prague ve dnech 18. - 21. září 2022. Předpokládaný počet účastníků je 499, z toho nejméně 350 zahraničních. Předmětem tohoto kongresu bude personalizovaná farmakoterapie využívající
možnosti vztahu koncentrací léčiva v krvi a jeho terapeutického, eventuálně i toxického účinku. Jedná se o významnou akci sdružující zájmy i schopnosti klinických farmakologů, farmaceutů, analytiků a
představitelů všech klinických oborů s cílem dosáhnout optimálního terapeutického výsledku se snížením rizika účinků nežádoucích. Předpokládá se též účast nejméně 30 špičkových firem z oblasti
přístrojové techniky a softwaru. Jedním z hlavních témat bude tzv. biologická léčba, která v současné době nabývá i v covidové pandemii na významu. Členění bude klasicky do paralelních sekcí. V rámci
společenského programu se uskuteční kongresová večeře v Obecním domě. Kongresu se zúčastní významní odborníci zabývající se terapeutickým monitorováním hladin léčiv z celého světa, kteří budou
prezentovat výsledky vývoje nových metod s využitím nejnovější přístrojové techniky, nové software pro farmakokinetické analýzy a jejich využití v klinických oborech. Kongres byl fyzicky propagován na
předchozím ročníku v Římě (IATDMCT 2021) a v prosinci 2021 na virtuálním kongresu EPHAR 2021. Mimo to bude propagace probíhat na sociálních sítích Facebook a Instagram, budou rozesílány
kongresové newslettery a bude navázána blízká spolupráce s komunikačním týmem mezinárodní asociace IATDMCT.
Přínos kongresu je ekonomický. Vzhledem k tomu, že kongres začíná v neděli, je pravděpodobné, že účastníci využijí příležitosti a prodlouží si svůj pobyt v Praze od začátku víkendu. Počítá se i s jejich
doprovodem. Pro doprovodné osoby bude zajištěn program formou prohlídek Prahy s průvodcem.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal podporu na
GASTRO 2020 Prague: A Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR 2020) (600 000 Kč) opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč), Výroční kongres Evropské
oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000 Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (400 000 Kč)
ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de
minimis – žadateli zbývá 189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii B (200 až 499 reg. účastníků)
Název
(téma)

XXXIX. celostátní konference sekce perinatologie a fetomaternální medicíny - Štemberovy dny

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

datum realizace,
počet dní

KT
015/2022

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

Česká lékařská
společnost J.E.
Purkyně z.s.,

07.04.202209.04.2022
3 dny

místo realizace

Praha, Nová
budova
Národního muzea

(perinatologie a fetomaternální medicína)
počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

100 000 */

100 000 */

(400 x 250 Kč)
400

1 443 100

100 000
100 000

Jedná se o českou celostátní konferenci zaměřenou na perinatologii a fetomaternální medicínu. Pořadatelem je Česká lékařská společnost J.E. Purkyně z.s., Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, odborným garantem konference je uznávaný porodník a anesteziolog prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Akce se má konat v Nové budově
Národního muzea v termínu od 7.4. do 9. 4 2022. Předpokládaný počet účastníků je uváděn 400 s ohledem na počet přihlášených delegátů v dřívějších letech. Hlavní téma konference je „Perinatologie a
fetomaternální medicína v roce 2022.“ Detailní popis, program, rozpočet jsou rozvedeny v přílohách žádosti. K propagaci akce je využívána především on-line forma propagace a databázový e-mailing,
doplňující je pak tištěná propagace formou sborníku.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal podporu na
GASTRO 2020 Prague: A Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR 2020) (600 000 Kč) opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč), Výroční kongres Evropské
oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000 Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (400 000 Kč)
ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de
minimis – žadateli zbývá 189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii B (200 až 499 reg. účastníků)
Název
(téma)

Loss Prevention 2022

(prevence rizik a bezpečnost v chemickém a zpracovatelském průmyslu)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

datum realizace,
počet dní

KT
017/2022

Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, z.s.
17. listopadu 2172/15,
708 00 Poruba
IČO: 60783273

Sdružení požárního a
bezpečnostního
inženýrství, z.s.

05.06.202208.06.2022
4 dny

místo realizace

Praha, Hotel
Vienna House
Diplomat

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

87 500 */

87 500 */

(400 x 250 Kč)
400

4 722 500

87 500
100 000

Jedná se o mezinárodní sympozium "17th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries", které patří k nejprestižnějším akcím v oblasti rizik a bezpečnosti v
chemickém a zpracovatelském průmyslu na světě, je pořádáno od r. 1974 a koná se každé 3 roky. Do Prahy se sympozium vrací po 18 letech a pořádá ho Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,
z.s. ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava. Bude probíhat ve dnech 5.-8. června 2022 v prostorách Vienna House Diplomat Prague. Motto 17. ročníku je
"Prevence závažných havárií a podpora bezpečnosti v měnícím se světě". Témata sympozia kombinují tradiční témata (Identifikace rizik, Bezpečnost práce a procesů, Případové studie v bezpečnosti, Lidský
faktor v bezpečnosti) s novými výzvami v oblasti prevence závažných havárií. K nejvýznamnějším novým tématům je řazena problematika Průmyslu 4.0, nová hrozící nebezpečí, globální aspekty bezpečnosti
a další. Každý jednací den budou probíhat 4 souběžně probíhající technické sekce, předpokládá se celkem cca 170 vystoupení, 40 posterů a cca 400 delegátů sympozia. Součástí programu bude také
společenský program. Sympozium je zařazeno mezi akce EFCE - Evropské federace chemického inženýrství. Příspěvky budou publikovány v periodiku "Chemical Engineering Transaction". Tento
recenzovaný sborník s ISBN, ISSN, DOI bude k dispozici v Google Scholar a indexován v databázi Scopus.
Kromě ekonomického přínosu z pobytu účastníků v Praze bude umožněna i další forma propagace Prahy prostřednictvím on-line přenosu. Akce je vzhledem k pokračující pandemické situaci připravována v
hybridním formátu.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za nájem společenských prostor nebo catering pro
jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl. 3 roky nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de
minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

5

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti o dotaci v kategorii B (200 až 499 reg. účastníků)
Název
(téma)

poř.č.

KT
024/2022

AFCEA EUROPE TechNet Europe 2022

žadatel

Senator Meetings & Incentives
s.r.o.
Korunní 810/104,
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČO: 27153223

(umělá inteligence a bezpečnost)

pořadatel kongresu

AFCEA Europe
(Belgie)

datum realizace,
počet dní

24.10.202226.10.2022
3 dny

místo realizace

Praha, hotel
Marriott Prague

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

75 000 */

75 000 */

(300 x 250 Kč)
300

4 419 145

75 000
75 000

(oganizátor na zákl. smlouvy)

AFCEA EUROPE TechNet Europe 2022 je akce pořádaná zahraniční asociací AFCEA Europe. Organizátorem akce je společnost Senator Meetings & Incentives na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o
menší kongres, účastnit se ho má asi 300 delegátů z většiny evropských států. Odborná část eventu se má konat v hotelu Marriott Prague v termínu od 24.10. do 26.10. 2022. Hlavním tématem má být
využití umělé inteligence, trendy a rizika v této oblasti. Na programu bude plenární schůze, panelové sekce se specifickými tématy, která budou teprve upřesněna, diskuze. Sociální večer by se měl konat
buď v prostorách Obecního domu nebo na Žofíně či Mánesu. Propagace bude realizována v rámci marketingových aktivit asociace AFCEA EUROPE, prostřednictvím sociálních sítí a akcí pořádaných
během roku 2022 a prostřednictvím mailingu členům asociace. Součástí propagace budou i aktivity konané v rámci ředitelství NATO a EU v Bruselu.
Přínos pro Prahu je nejenom ekonomický, ale i v unikátní možnosti prezentace Prahy v oblasti umělé inteligence a bezpečnosti.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za nájem společenských prostor nebo catering pro
jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu v oblasti CR (kongresový turismus) v r. 2020 na 27th International Congress on Sound and Vibration (400 000 Kč - dotaci z důvodu pandemie Covid-19
nepřijal) a v r. 2021 na IATA Ground Handling Conference (IGHC) (180 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de
minimis – žadateli zbývá 173 615 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

6

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti nesplňující formální požadavky

Příloha č. 4

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - žádosti nesplňující formální požadavky
Název

Slavnostní vernisáž nové podoby muzea Lennonovy zdi a první měsíc fungování

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

místo realizace

celk.
náklady
akce v Kč

A
001/2022

THE WALL STORY s.r.o.
Komenského 858/1,
779 00 Olomouc
IČO:09360719

24.06.2022 31.07.2022

Zahrada Velkopřevorského
paláce, Velkopřevorské
náměstí 4

322 000

38 dní

požadovaná
částka v Kč

95 000

Podíl na celk.
nákladech

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

29,50%

0*/

0*/

Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II.
Žadatel v tomto případě žádá o podporu na slavnostní vernisáž podoby muzea Lennonovy zdi a na první měsíc fungování muzea v každodenním provozu. Muzeum Lennonovy zdi má
představit zejména návštěvníkům Prahy historii tohoto památného místa na Malé Straně. Má přispět ke vzdělání jak zahraničních, tak domácích návštěvníků Prahy. Muzeum se otevřelo v
létě 2021 na zkušební víkendový provoz. Návštěvnost byla cca 15 návštěvníků denně. Nyní je organizována na červen 2022 vernisáž, která má uvést novou podobu muzea.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a na
propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel nežádal o podporu hl. m. Prahy za posl. 3 roky.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem
Dle Programu podpory CR pro rok 2022, bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty , v Opatření II., ve kterém žadatel žádá, podpora není určena na akce z oblastí,
pro které HMP vyhlašuje jiné dotační programy (mimo jiné akce v oblasti kultury), dále na jednodenní akce. V tomto případě žadatel žádá o podporu na první měsíc fungování muzea v
každodenním provozu; provoz muzea není akce a navíc spadá do oblasti kultury. Vernisáž, kterou žadatel do žádosti zahrnuje, je akce dle citace žadatele na "pozdní odpoledne / do
večerních hodin, tj. akce ani ne jednodenní. Program podpory CR pro rok 2022, Opatření II. podporu takovýmto projektům neumožňuje.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:
doporučuje neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostí.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

Žádost nesplňuje podmínky Programu podpory CR pro rok 2022, čl. G., odst. 1., krit. 6. Komise

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název

PragueONCO 2022

poř.č.

žadatel

A
007/2022

We Make Media,
s.r.o.
Italská 1583/24,
120 00 Praha 2,
IČO: 27656624

datum realizace,
počet dní

26.01.2022 28.01.2022
3 dny

místo realizace

celk.
náklady
akce v Kč

Clarion Congress Hotel
Prague,
Praha 9

4 858 000

požadovaná
částka v Kč

200 000

Podíl na celk.
nákladech

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

4,12%

0*/

0*/

Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II.
PragueONCO je odborné vzdělávací kolokvium, na kterém se sejdou čeští i zahraniční onkologové se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.
Kolokvium PragueONCO se bude konat již po třinácté, uskuteční se v hotelu Clarion Congress Hotel Prague od 26. 1. do 28.1.2022. Náplní je výměna zkušeností českých i zahraničních
onkologů se specialisty z ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů. Vzdělávací část bude zahrnovat i semináře, setkání u kulatého stolu, fóra. Prezidentem
kolokvia je světově uznávaný onkolog prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., který komplexně koordinuje celý program akce a jeho osobnost pozitivně a významně ovlivňuje také zahraniční
účast. Předpokládaný počet účastníků bývá 1000, z velké části ze zahraničí. Akce se bude konat mimo historické centrum Prahy a mimo sezónu. Propagace kolokvia probíhá v tištěných
odborných materiálech, zdravotnických novinách apod., na odborných akcích, prostřednictvím mailingů, webových stránek apod. Pořadatelem akce je obchodní korporace - spol.We Make
Media, s.r.o ., které má sídlo na území ČR.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tuto akci podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 (200 000 Kč) - jiné podmínky Programu podpory, v r. 2021 na stejnou akci
podporu nezískal.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 192 681 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem
Dle Programu podpory CR pro rok 2022 (dále "Program"), bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty , v Opatření II., ve kterém žadatel podal žádost, podpora není
určena mimo jiné na odborné akce kongresového a konferenčního charakteru, které spadají do Opatření I. V tomto případě se jedná o kongres / odborné kolokvium, které spadá svým
charakterem do Opatření I. Žadatel - obchodní korporace (s.r.o.) je pořadatelem kongresu / konference a má sídlo na území ČR. Dle podmínek Programu pro rok 2022 by žadatel v tomto
případě nepatřil do okruhu oprávněných žadatelů pro Opatření I., což však není důvodem pro podání žádosti v Opatření II. Program podpory CR pro rok 2022, Opatření II. podporu
takovýmto projektům neumožňuje.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:
doporučuje neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostí.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

Žádost nesplňuje podmínky Programu podpory CR pro rok 2022, čl. G., odst. 1., krit. 6. Komise

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název

GLOBAL CONFERENCE ON MYOSITIS 2022

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
018/2022

Revmatologický ústav
Na Slupi 450/4,
128 00 Praha 2
IČO: 00023728

06.06.2022 09.06.2022

místo realizace

celk.
náklady
akce v Kč

O2 Universum Praha

3 953 000

požadovaná
částka v Kč

790 600

Podíl na celk.
nákladech

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

20,00%

0*/

0*/

4 dny

Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II.
GCOM (Global Conference on Myositis) je světový sjezd odborníků zabývajících se zánětlivými myopatiemi. Zánětlivé myopatie jsou skupina závažných a vzácných onemocnění. Program
konference je společným dílem mezinárodní vědecké komise největších odborníků v této oblasti. Konference se bude věnovat řadě aspektů diagnostiky, sledování nemocných, hodnocení
průběhu a léčby. Žadatelem je státní příspěvková organizace.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a na
propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel nežádal o podporu hl. m. Prahy za posl. 3 roky.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem
Dle Programu podpory CR pro rok 2022, bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnu ty, v Opatření II., ve kterém žadatel podal žádost, podpora není určena na odborné
akce kongresového a konferenčního charakteru, které spadají do Opatření I. V tomto případě se jedná o odbornou mezinárodní konferenci, která spadá svým charakterem do Opatření I.
Žadatel navíc nepatří do okruhu oprávněných žadatelů pro Opatření I. ani pro Opatření II. Zde je žadatelem státní příspěvková organizace ze zákona, a ta není v okruhu způsobilých
žadatelů pro Program podpory CR pro rok 2022 uvedena (bod E. Programu podpory CR pro rok 2022). Program podpory CR pro rok 2022, Opatření II. podporu tomuto subjektu
neumožňuje.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje podmínky Programu podpory CR pro rok 2022, čl. G., odst. 1., krit. 6 a 7.
Komise doporučuje neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostí.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádost, která nedosáhla 50 bodů

Příloha č.5

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - žádost, která nedosáhla povinné min. hranice (50 bodů) pro poskytnutí dotace dle
Programu podpory CR pro rok 2022
Název
(téma)

Rostlinná strava 2022 /Cesta k udržitelnosti/

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
016/2022

VF Event, s.r.o.
Gotthardská 28/8,
160 00 Praha 6
IČO: 04873581

03.09.2022 04.09.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Galerie Mánes

1 000 000

požadovaná
částka v Kč

300 000

podíl na celk.
nákladech

30,00%

hodnocení
Komise
průměrný
počet bodů

48,22

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

0*/

0*/

2 dny

Žadatel uvádí, že se jedná o 2. ročník konference Rostlinná strava 2022 s tématem Cesta k udržitelnosti. Má jít o dvoudenní blok workshopů a přednášek, které proběhnou ve 3 sekcích: Výživa a
lékařství, Sport a zdravý životní styl, Ekologie a právo. Konference je plánována v termínu od 3.9. do 4.9. 2022 v Galerii Mánes. Cílem je dle žadatele nabídnout moderní, evidence-based i praktické
informace pro rychle přibývající populaci lidí preferujících rostlinnou stravu, a tím přispět v národním měřítku i k řešení klimatické změny a etických otázek spojených s ochranou zvířat. Webové stránky
akce, které žadatel v žádosti uvádí, odkazují na akci, která proběhla v r. 2020, tehdy se jednalo o jednodenní konferenci v rámci veletrhu rostlinné stravy a životního stylu. Žadatel byl vyzván k doplnění
údajů v žádosti. Potvrdil, že akce bude dvoudenní, hybridní, s prodejem vstupenek, bez registrace a že uvažuje o propojení konference s další akcí, kterou v návaznosti plánuje (Veggie Náplavka). Bližší
informace o akci nejsou v současné době na webu uvedeny. V doplnění žadatel zmiňuje prezentaci akce na svých stránkách "VeganFuture.cz". Tam se ale objevuje pouze informace, že "...pokud to
situace dovolí, plánujeme také 2. ročník odborné konference Rostlinná strava 2022, a to 3. a 4.9.2022 ." V Opatření II. je podpora určena na projekty významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní
ruch. Konference může zájemce o toto téma z řad široké veřejnosti přitáhnout, sama o sobě nevytváří význam pro cestovní ruch.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku
(mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel nežádal o podporu hl. m. Prahy za posl. 3 roky.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: žádost nedosáhla povinné minimální hranice 50 bodů pro poskytnutí dotace dle Programu podpory CR pro rok
2022 (dále "Program"), v souladu s Programem Komise doporučuje neposkytnutí dotace.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Příloha č. 6

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - přehled žádostí (které dosáhly více než 50 bodů) k dalšímu posouzení
Název

26. konference Forum 2000

poř.č.

žadatel

A
002/2022

NADACE FORUM 2000
Praha 1 - Hrad,
PSČ 11908
IČO: 65992768

datum realizace,
počet dní
09.10.2022 11.10.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha - Žofín,
Praha 1

7 010 000

požadovaná
částka v Kč

700 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

9,99%

88,67

700 000 */

700 000 */

3 dny

Konference Forum 2000 je uznávaná mezinárodní platforma, kde mohou významné české i zahraniční osobnosti z řad zástupců občanské společnosti, politiků, aktivistů, novinářů,
intelektuálů, akademiků a disidentů diskutovat o demokracii, lidských právech ve světě, mezinárodní situaci. Forum 2000 se každoročně koná v Praze, letos se jedná již o 26. ročník, který je
plánován na Žofíně od 9.10.-11.10.2022. Součástí akce je veřejná část přístupná všem registrovaným delegátům, v rámci které se uskuteční panelové diskuze streamované široké veřejnosti
prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek nadace. Program doplní interní část skládající se z uzavřených jednání a pracovních snídaní, která bude přístupná pouze na zvláštní
pozvání. Pro rok 2022 je navrženo jako hlavní konferenční téma: Global Cooperation of Democracies: Facing the Rising Authoritarianism. Předpokládaná účast je očekávána dle žadatele
okolo 700 účastníků. U těch zahraničních se předpokládá, že v Praze stráví 3 noci. V r. 2021 se dle údajů žadatele na akci zaregistrovalo 627 delegátů a 177 řečníků, z nichž asi 300 bylo ze
zahraničí. Žadatel očekává kromě fyzicky se účastnících delegátů i tisíce dalších osob, které budou moci konferenci sledovat on-line. Pro rok 2022 se počítá s hybridní podobou akce, nicméně
větší důraz bude kladen na účast fyzickou a na osobní interakci a networking. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena, především nejsou používány
jednorázové plasty a žadatel se snaží o eliminaci vzniku odpadu, jinak se dbá na jeho recyklaci, prostory konference jsou v docházkové vzdálenosti od ubytování delegátů. Podrobné informace
k akci jsou uvedeny v samostatné příloze.
Propagace bude probíhat na webu, sociálních sítích, prostřednictvím PR kampaně, mediálních partnerů zahraničních i tuzemských, veřejné části programu budou streamovány. Pořizovány
budou záznamy a reporty, které budou dostupné i později. Akce je pro Prahu významná. Přispívá k tomu, že Praha je ve světě vnímána jako centrum, kde se diskutuje o demokracii, lidských
právech a mezinárodní situaci. Konference se účastní významné osobnosti české i zahraniční, vzrůstá počet novinářů, kteří o akci píší. Pro rok 2022 se počítá asi se 70 zástupci předních
českých a zahraničních médií. Navíc je akce médii přenášena.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v
tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tuto akci podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2019 - na 23. konferenci Forum 2000 (400 000 Kč), v r. 2020 na 24. konferenci Forum
2000 (500 000 Kč), v r. 2021 na 25. konferenci Forum 2000 (308 000 Kč). V oblasti kultury pak na projekt Mluvme spolu v r. 2019 (100 000 Kč), v r. 2020 (100 000 Kč), a v r. 2021 70 000 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 164 863 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o významnou akci, která přidává Praze mezinárodní kredit a přispívá k profilaci a upevňování
image města jako politicky vyspělého centra. Má vysoký potenciál pro publicitu a medializaci ve spojení s Prahou.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

Comic-Con Prague 2022

poř.č.

žadatel

A
003/2022

Active Radio a.s.
Wenzigova 1872/4
120 00 Praha 2 - Nové
Město
IČO: 61058297

datum realizace,
počet dní

22.04.2022 24.04.2022
3 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

O2 Universum,
Českomoravská 2345/47,
Praha 9 -Libeň

14 500 000

požadovaná
částka v Kč

900 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

6,21%

82,11

800 000 */

800 000 */

Jedná se o 3. ročník historicky největšího popkulturního festivalu na území ČR. Festival Comic-Con je zaměřený na filmy, seriály, hry, komiksy, kostýmy a knihy, především v žánru sci-fi,
fantasy a horor. Předpokládaná účast pro rok 2022 je 24 000 návštěvníků. V r. 2021, i v době covidu festival navštívilo během 3 dnů na 19 000 návštěvníků, což svědčí o jeho atraktivitě i
potenciálu. Z udávaného počtu návštěvníků bylo 30% mimopražských a 20 % ze zahraničí. Akce se má konat od 22.4. do 24.4.2022 mimo centrum, v O2 Universum na Praze 9. Podrobný
koncepční a realizační plán, program, propracovaná propagační strategie, vyhodnocení minulého ročníku, přehled mediálních výstupů, brožura a další doplňující informace k festivalu jsou
podrobně rozepsány v samostatných přílohách. Financování akce je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena.
Festival Comic-Con ve spojení s Prahou se jeví jako velice atraktivní akce i pro zahraniční návštěvníky. Cílem žadatele je dosáhnout až 40 % zahraničních návštěvníků. Významná je i
propagace hl. m. Prahy v souvislosti s propagací akce na národní i mezinárodní úrovni. Počítá se s masivním zájmem celostátních medií a tuzemských i zahraničních novinářů. Dřívější ročník
zaznamenal přes 400 mediálních výstupů včetně TV reportáží. Propagace Prahy je zahrnuta ve všech reklamních formátech a bude prezentována i na akci. Žadatel chce hl. m. Prahu zapojit i
do samotného programu akce. Významná je i úzká spolupráce s hollywoodskými herci, agenty a producenty, neboť tím je Praha ukazována jako vstřícná lokalita pro filmové produkce, což
přináší hlavnímu městu další potenciál. Kromě klasického programu chce žadatel pro ročník 2022 pokračovat s edukativní programem s názvem FutureCity by Comic-Con Prague, jehož cílem
je pomocí virtuální reality představit hl. m. Prahu jako město budoucnosti.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2021 na ComicCon Prague (200 000 Kč). Nyní má podanou žádost v oblasti kultury na akci Comic Con
Film (jedná se o jinou akci, v jiném termínu a na jiné místě než je žádost podávaná v oblasti CR).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 192 123 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o významnou událost, největší popkulturní festival na území České republiky s velkým
mezinárodním dosahem. Koná se mimo přetížené centrum a generuje návštěvnost Prahy i ze zahraničí. Přispívá k prezentaci Prahy jako přívětivé destinace pro filmovou produkci.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

Praha pije víno

poř.č.

žadatel

A
004/2022

AUTENTISTÉ s.r.o.
Křižíkova 488/115,
186 00 Praha 8 -Karlín,
IČO: 03509541

datum realizace,
počet dní

27.05.2022 28.05.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Novoměstská radnice,
Karlovo náměstí 1,
Praha 2

1 561 000

požadovaná
částka v Kč

308 500

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

19,76%

72,33

100 000 */

100 000 */

Praha pije víno je vinařský festival v hl. m. Praze zaměřený na autentická vína ze střední Evropy. Prvně se konal v r. 2014, nyní se jedná již o 9. ročník. Ten se uskuteční od 27.5. do 28.5.2022
na Novoměstské radnici v Praze. Festival má již své jméno v Evropě a je s Prahou spojován. Jedním z jeho cílů je prezentovat Prahu jako kultivované vinařské město, ne pouze jako město,
kam se jezdí za levným pivem. Do Prahy má přijet asi 70 vinařů, především z rodinných vinařství z území bývalého Habsburského mocnářství a hosté z dalších regionů. Pro propagaci Prahy
jako vinařského města je významná i účast sommeliérů z ČR i zahraničí, kteří zůstávají v Praze několik dní. Žadatel uvádí, že v r. 2019 jich bylo asi 230, celková účast na festivalu pak téměř
1300 osob, z čehož mimopražští tvoří asi čtvrtinu. Návštěvníků ze zahraničí je udáváno asi 100. V r. 2020 vzhledem k protiepidemiologickým restrikcím se zúčastnilo festivalu něco přes 500
osob. Ekologická strategie je v žádosti uvedena. Festival sám propaguje tzv. autentická vína, která pocházejí z ekologicky obdělávaných vinic a při jejichž výrobě bylo použito minimum aditiv.
Festival je populární a je již s Prahou spojován. Navíc přispívá ke změně obrazu Prahy jako pouhé "pivní destinace" a prezentuje město i jako kultivovanou vinařskou metropoli. Propagace
bude rozdělena do jednotlivých kanálů. Bude probíhat na sociálních sítích. Žadatel spolupracuje také s médii jako: Český Rozhlas, Česká Televize, Rádio 1, Reflex, E15, Hospodářské noviny,
Forbes, Beverage & Gastronomy, Finmag, Prague City Tourism, Apetit, Bar Life, Rádio Svobodná Evropa atd.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo
území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na projekt Praha pije víno podporu v oblasti cestovního ruchu v r. 2019 (250 000 Kč), v r. 2020 v oblasti kultury (200 000 Kč), v r. 2021 v oblasti
cestovního ruchu (75 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá v 197 046 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce má schopnost přitahovat zájem veřejnosti i vystavovatelů, včetně těch cizozemských, obohacuje
turistickou nabídku a přispívá ke kultivaci image města.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620 - 18. ročník

poř.č.

žadatel

A
005/2022

Občanské sdružení Bílá
Hora 1620, z.s.
Stará náves 139,
331 51 Kaznějov
IČO: 22720006

datum realizace,
počet dní

17.09.2022 18.09.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha Vypich - pláň u
Obory Hvězda

2 695 000

požadovaná
částka v Kč

650 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

24,12%

84,67

600 000 */

600 000 */

2 dny

Akce je koncipována jako zábavně-historická událost na víkend. Hlavním programem je vlastní rekonstrukce bitvy z roku 1620, do které jsou zapojeni účinkující z celé Evropy. Přibližují tuto
dramatickou epizodu českých dějin. Jedná se o jednu z největších rekonstrukcí historické události v Evropě. Bělohorskou pláň zaplní vojenská ležení se stovkami vojáků, stánky s tradičními
řemesly, taverny a jiné atrakce. Součástí bude i další doplňující program. V průběhu posledních ročníků roste návštěvnost zahraničních návštěvníků, na akci jezdí rodiny, přátelé a
fanouškovské kluby z celé Evropy. Pouze účinkujících je na 2000. V minulých letech navštívily rekonstrukci bitvy i významné osobnosti z řad politiků, umělců, potomci významných šlechtických
rodů. Očekávají se stovky kostýmovaných účinkujících (bývá jich až 2000) a tisíce fanoušků a diváků. Akce se bude koná mimo historické centrum Prahy před oborou Hvězda od 17. 9. do
18.9.2022. Součástí žádosti je podrobnější koncepční a realizační plán, program, historie akce. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je blíže rozvedena v žádosti. Při
přepravě je využívána především MHD, rovněž je zajištěna likvidace odpadu. Po ukončení akce bude místo konání rekultivováno a bude vyseta nová tráva.
Propagace akce bude probíhat prostřednictvím sociálních sítí, billboardové a plakátové kampaně, rozhlasu, TV spotů, zahraničních médií zaměřených na historii a turistiku, také
prostřednictvím spolků zaměřených na historii, rekonstrukce bitev, šerm apod. Akce je hodnocena jejími návštěvníky a zapojenými účinkujícími velice pozitivně a má své pravidelné
mimopražské i zahraniční návštěvníky. Nabízí zajímavý program mimo centrum.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v
tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v oblasti cestovního ruchu na tuto akci na 16. ročník v roce 2020 podporu ve výši 750 000 Kč, v r. 2021 na 17. ročník podporu ve výši 560 000 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 150 739 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce přispívá k zatraktivnění a zkvalitnění turistické nabídky, podporuje rozvoj domácího i
zahraničního cestovního ruchu, navíc má vzdělávací přesah. Vzhledem k velkému mediálnímu pokrytí lze předpokládat významnou návštěvnost i propagaci města.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

poř.č.

A
006/2022

20 let geocachingu Praha - Edition 2022

žadatel

"Česká asociace
geocachingu, z.s."
Na Hůrce 588,
463 31 Chrastava
IČO: 22754539

datum realizace,
počet dní

13.05.2022 15.05.2022
(náhr. termín
23.-25.09.2022)

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Žluté lázně
(Praha - Podolí)

725 000

požadovaná
částka v Kč

200 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

27,59%

81,67

195 000 */

195 000 */

3 dny

Akce byla připravena na květen 2020, vzhledem k omezením spojeným s Covid-19 byla přeložena na rok 2021 a následně na r. 2022. Jedná se o významnou událost - mezinárodní setkání
hráčů geocachingu u příležitosti 20. výročí vzniku této populární aktivity. Plánovaná účast je až 10 000 osob z celého Česka a okolních států. Akce je s fyzickou účastí, pro vysoký počet
návštěvníků musela být vzhledem k opatřením v souvislosti s Covid-19 2x odložena. Žadatel počítá až s 50% účastí osob ze zahraničí. Vysoké bude i procento mimopražských. Jen v ČR
geocachingová komunita má až 100 000 hráčů. Setkání bude třídenní, odehrávat se má od 13.5. do 15.5.2022 v Podolí, v prostředí Žlutých lázní. Pro případ nemožnosti konání akce v
takovém rozsahu v květnu má žadatel připraven náhradní termín na 23.9.-25.9.2022. Jedná se o první mezinárodní setkání tak velkého rozsahu v ČR, asociace se dříve podílela na
organizování menších akcí v ČR i v zahraničí. Sociálně se této akce účastní celé spektrum návštěvníků od studentů přes rodiny s dětmi až po seniory. Součástí programu je soutěž
regionálních i mezinárodních týmů, dětský víceboj, přednášky, workshopy, ukázky 1. pomoci, lezecké aktivity, besedy, interaktivní výstava GPS Maze Europe. Ekologická strategie je v žádosti
rozvedena, akce se odehrává venku, využívat se bude MHD apod. V rámci akce proběhne aktivita Cache In Trash Out (úklidová akce vnějšího prostoru). Plánován je úklid pravého břehu
Vltavy od Braníka po Podolí. Rozpočet je skromný, je vícezdrojový. K žádosti je přiložen podrobnější popis celé akce.
Propagace akce bude realizována prostřednictvím mezinárodního webu, specializovaných webů a geocachingových skupin, dále na sociálních sítích. Z pohledu cestovního ruchu se jedná
o významnou akci, jednak kvůli vysokému počtu účastníků, jednak proto, že geocaching sám o sobě je jedním ze zdrojů cestovního ruchu, navíc propaguje místa mimo historické centrum
Prahy a místa ne zcela známá. Hlavní akce se koná v Podolí, v rámci setkání se budou hledat geocache i na dalších ne úplně známých místech v okolí jako jsou Branická skála, Dobeška,
Kavčí hory, Veslařský ostrov.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo
území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadateli byla na tuto akci schválena podpora v rámci Programu podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 ve výši 170 000 Kč, ale vzhledem k omezením
spojeným s Covid-19 příjemce musel akci přeložit na rok 2021 a dotaci vrátit, v r. 2021 na ni získal podporu ve výši 200 000 Kč, ale akci musel opět vzhledem k omezením v souvislosti s Covid19 přesunout a dotaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 193 779 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce byla podpořena již pro r. 2020 a 2021, ale z důvodu pandemie koronaviru nemohla být
realizována. Jedná se o jedinečnou akci mimo centrum, s opravdu vysokou účastí, včetně zahraničních účastníků. Geocaching je navíc cestou k udržitelnému turismu. Žadatel
uvádí dva možné termíny konání akce, takže je předpoklad, že v r. 2022 bude akce již realizována.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

UMtrh - umělecký trh

poř.č.

žadatel

A
008/2022

ŽIJEME V CENTRU z.s.
Masná 697/19,
110 00 Praha 1
IČO: 02466228

datum realizace,
počet dní

26.02.2022 18.12.2022
20 dní

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

různá místa: nám. Jana
Palacha/Alšovo nábř., nám.
Míru, Riegrovy Sady,
Rohanské nábř., Výstaviště

2 978 000

požadovaná
částka v Kč

550 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

18,47%

67,11

150 000 */

150 000 */

Jedná se o "umělecké trhy", prezentaci mladých českých umělců, designerů různých uměleckých forem, o open air prodejní galerii s doprovodným kulturním programem. Tato akce vznikla v
roce 2016, od té doby se konalo několik desítek "UMtrhů". Cílem projektu UMtrhu je vytvoření uměleckého prostoru, kde návštěvník najde inspiraci, kus umění či designu. Veřejný prostor se
mění v uměleckou přehlídku mladých talentů všech uměleckých oborů, živé tvorby začínajících malířů, výtvarníků, kreativity designerů, tvůrců módy či malých výrobců uměleckých užitných
předmětů. Součástí "trhu" je i další nabídka - dětské programy, malá výstava, hudební produkce, kde jsou představováni žáci z uměleckých škol (Ježkovy akademie, DAMU, HAMU, ZUŠ), na
programu má být i klasická opera v nové podobě tzv. OPERUM (Ensemble Damian). Tyto programy jsou bezplatné. V průběhu roku 2022 je plánováno takových dvoudenních akcí na různých
místech v Praze 20. Žadatel uvádí nám. Jana Palacha/Alšovo nábř., nám. Míru, Riegrovy Sady, Rohanské nábř., Výstaviště. Podrobnější popis projektu je rozveden v příloze. Rozpočet je
vícezdrojový. Ekologická strategie akce je v žádosti zmíněna. Spočívá především v třídění odpadu a používání ekologicky zpracovatelných obalů, zajištění úklidu.
Propagace akce má probíhat prostřednictvím sociálních sítí, placené reklamy, prostřednictvím informačních serverů či některých spolupracujících hotelů. Projekt může být přitažlivý i pro
zahraniční návštěvníky, propaguje Prahu v oblasti umění, designu a lokální tvorby, zprostředkovává jinou image města .
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na služby spojené s pronajatým venkovním prostorem, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související
propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tento projekt podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2019 ve výši 300 000 Kč, v r. 2020 (300 000 Kč). V oblasti kultury v r. 2020 získal
podporu na akci STAROČESKÝ JARMARK SE ZABIJAČKOU (50 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 183 793 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce může přispět k oživení cestovního ruchu, umělecká hodnota je největší devízou akce. Některé
UMtrhy se budou konat mimo centrum a mimo sezónu. Bohužel žádost není dostatečně rozpracována, aby bylo možné zhodnotit celý potenciál akce z hlediska příjezdového
cestovního ruchu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

poř.č.

Prague European Summit

žadatel

Institut pro evropskou
politiku EUROPEUM, z.s.
A
Staroměstské náměstí 4/1,
009/2022
110 00 Praha 1
IČO:69057842

datum realizace,
počet dní

28.08.2022 02.09.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha, Černínský palác
a další

5 620 000

požadovaná
částka v Kč

400 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

7,12%

79,56

300 000 */

300 000 */

6 dní

Žadatel žádá o podporu na 8. ročník Prague European Summit, mezinárodní setkání, kterého se účastní představitelé evropských institucí, evropské politické i státní sféry, zástupci byznysu,
vlivné nevládní organizace, novináři, akademici, studenti či mladí profesionálové z mnoha zemí Evropy i dalších částí světa, včetně veřejnosti se zájmem o stěžejní otázky evropských politik a
budoucnosti Evropy. Summit zahrnuje veřejnou konferenci tvořenou plenárními panely, debaty, kulaté stoly, součástí akce jsou i "Urban Talks", Future Young Leaders´ Forum či předání
ocenění Vision for Europe. Akce je plánována od 28.8. do 2.9.2022 do Černínského paláce. Další místa v Praze budou upřesněna později. Předpokládá se účast asi 500 fyzicky přítomných
osob a 300 online účastníků. Akce bude připravována jako hybridní. Podrobný popis, koncepční a realizační plán a historie akce jsou uvedeny v příloze. Financování je vícezdrojové.
Ekologická strategie je popsána v žádosti. Sama akce se v diskuzích zabývá mj. otázkou klimatické změny a trvale udržitelné mobility.
Propagace bude probíhat na webu, sociálních sítích, prostřednictvím placené reklamy a PR článků v zahraničních i domácích médiích. V průběhu Summitu pak opět přes sociální sítě, live
reporting přítomných novinářů a po skončení akce budou závěry, významné momenty a mediální výstupy komunikovány. Jako při hybridní podobě v r. 2021 se počítá s videospoty HMP, které
díky online přenosu mohou oslovit řadu budoucích potenciálních návštěvníků Prahy. Význam této akce nespočívá pouze v samotném příjezdu účastníků akce a řečníků, ale především nabízí
příležitost zvýšit viditelnost a potenciál Prahy jako celospolečensky významné evropské metropole, kde se vedou zásadní debaty o směřování Evropské unie i celé Evropy. Akce se účastní
přední představitelé evropských institucí a významné osobnosti. V průběhu let se také rozšiřuje počet partnerských organizací, včetně mediálních partnerů (např. EUObserver, New Europe,
Brussels Morning). V pravidelně získávané zpětné vazbě účastnící dlouhodobě velice pozitivně hodnotí jak zaměření, obsah a organizaci Summitu, tak samotné místo konání v centru Prahy.
Tento ročník se chce navíc zapojit do programu českého předsednictví a aktivně podpořit ukotvení Prahy jako centra pro diskuzi a rozhodování o budoucnosti Evropy. Účastníkům chce
poskytnout příležitost zapojit se do diskuzí o evropských politikách na půdě předsedající země.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na služby spojené s pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP
nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu na Prague European Summit 2019 (80 000 Kč), na Prague European Summit 2020 včetně Future European
Leaders Forum (100 000 Kč) a na Mezinárodní konference s podtitulem “Europe Reborn” (200 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 188 089 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce přispívá v mezinárodním kontextu k vytváření pozitivního obrazu Prahy. Vzhledem k řešeným
tématům, spojení akce s českým předsednictvím EU a mediálním výstupům z této konference může Praha ukázat svůj potenciál a těžit z něj i v budoucnu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název
(téma)

Prague Pride 2022

poř.č.

žadatel

A
010/2022

Prague Pride z.s.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1 -Staré
Město
IČO: 22842730

datum realizace,
počet dní

08.08.2022 14.08.2022
7 dní

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha - Střelecký ostrov
a okolí, Kasárna Karlín,
Letná a další místa

3 520 000

požadovaná
částka v Kč

926 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

26,31%

78,33

650 000 */

650 000 */

V roce 2022 se v Praze uskuteční již 12. ročník festivalu Prague Pride, zaměřený na lesbickou, gay, bisexuální, transgender a další tematiku. Hlavní program - Pride Village je tradičně na
Střeleckém ostrově, ale další akce se budou konat na různých místech Prahy 1, Prahy 7 (např. Letná), Prahy 8 (Karlín), Prahy 3). Program festivalu budou tvořit desítky různorodých akcí
(koncertů, filmových a divadelních představení, workshopů, debat, sportovních a networkingových akcí, výstav). Pokud to epidemiologická situace dovolí, má být obnoven tradiční průvod.
Většina akcí bude návštěvníkům zpřístupněna zdarma. Financování je vícezdrojové. Co se týče ekologické strategie, žadatel využije zkušenosti z akce “Čistý festival”, kterou sám organizoval.
Na festivalu budou distribuovány vratné kelímky pro účastníky, posílena byla spolupráce s Pražskými službami či s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Cílem je udržitelný merchandising. V
roce 2021 byl realizován “Zelený průvodce návštěvníka“. Podrobný popis, koncepční a realizační plán, rozpočet a další informace jsou uvedeny v samostatných přílohách.
Jedná se o největší pride festival v postkomunistických zemích. Očekává se účast 30 000 osob při přetrvávající epidemiologické situaci. Při rozvolnění až 50 000 návštěvníků. Žadatel vychází
z návštěvnosti v dřívějších letech. V době předcovidové se některé z akcí festivalu zúčastnilo na 75 000 návštěvníků (2019), resp. 92 000 osob (2018). V r. 2020 to vzhledem k
protiepidemickým opatřením bylo asi 14 000 osob, v r. 2021 asi 21 000. Až 40% účastníků je mimopražských. Velké množství z nich pak ze zahraničí.
Akce je z pohledu CR velice významná. Festival přispívá k popularizaci Prahy jako destinace pro LGBT+ turisty, část programu je tlumočena či jinak zpřístupněna cizincům. Akce upoutává
velkou mediální pozornost v zahraničních i domácích médiích. Dle průzkumu účastníci v Praze obvykle zůstávají čtyři až pět dní. Útrata za služby a ubytování návštěvníků v Praze se dle
žadatele pohybuje v řádech desítek milionů korun. Propagace bude být vedena prostřednictvím IMC (Integrated Marketing Campaign), digitálních médií (organickou i placenou komunikací na
sociálních sítích, ve vyhledávačích a na webových stránkách formou placeného PR).
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v
tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na akci Prague Pride podporu HMP v oblasti cestovního ruchu v r. 2018 (388.000 Kč), v r. 2019 (800.000 Kč), v r. 2020 (1.000.000 Kč) a v r. 2021
(650 000 Kč), dále na kongres ILGA Europe 2019 získal v cestovním ruchu podporu ve výši 120 000 Kč a v oblasti zdravotnictví na Prevenci HIV/AIDS v LGBT komunitě 34 600 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 77 466 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o tradiční akci s významným lidskoprávním přesahem a mediálním pokrytím, která má
potenciál návštěvnosti domácí i zahraniční klientely.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

poř.č.

A
011/2022

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2022

žadatel

Muzeum Karlova mostu z.s.
Na Marně 477/3
160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO: 05342007

datum realizace,
počet dní

14.05.2022 15.05.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Hradčanské náměstí,
Svatovítská katedrála,
Nerudova ulice,
Malostranské náměstí,
Karlův most, Křížovnické
náměstí, Platnéřská ulice,
Hergetova cihelna

12 515 000

požadovaná
částka v Kč

1 000 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

7,99%

83,75

900 000 */

900 000 */

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou rekonstrukcí původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Tyto novodobé slavnosti se konají od
roku 2009, v roce 2022 se bude jednat již o 14. ročník. Slavnosti nabízejí kulturní program včetně koncertu a regaty lodí na Vltavě, zároveň mají zprostředkovat duchovní poselství sv. Jana
Nepomuckého široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci s vysokými náklady, navíc pro širokou veřejnost zdarma, slavnosti jsou střídavě organizovány spol. Pražské Benátky
s.r.o., Svatojánským spolkem z.s. a Muzeem Karlova mostu z.s. To organizuje akci v roce letošním. Místo i termín je vždy daný, 14. a 15. května v okolí Karlova mostu. V roce 2022 akce bude
začínat chorvatsko-benátským odpolednem. Další den bude následovat tradiční zdobení koní, jejich žehnání, mše svatá v katedrále sv. Víta, "Svatojánské procesí", které dojde na Karlův most
a následovat bude hlavní večerní program na Vltavě u Karlova mostu. Hlavní součástí programu bude regata chorvatských lodí a koncert na pontonu na Vltavě. Financování akce je
vícezdrojové.
Slavnosti každý rok přilákají velké množství návštěvníků včetně těch zahraničích. K propagaci akce a hl. m. Prahy dochází prostřednictvím sociálních sítí, billboardů, CLV, médií. Reportáže
tradičně přenáší Česká televize, TV Prima CNN, ale i zahraniční média. Dle údajů žadatele v roce "covidovém" roce 2020 vidělo slavnosti Navalis online 180 000 diváků. V době pandemie v r.
2021 se zase podařilo v souvislosti se svátkem sv. Jana Nepomuckého rozeznít zvony na celém světě (více než 300 kostelů). Akce přispívá k vnímání Prahy jinak než jen jako večírkové
destinace. Zdůrazněn je i její duchovní význam.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v
tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Slavnosti NAVALIS jsou organizovány střídavě spol. Pražské Benátky s.r.o., Svatojánským spolkem z.s., v tomto roce spolkem Muzeum Karlova mostu z.s..
Současný žadatel v posledních 3 letech podporu HMP nezískal. Akce je ale HMP pravidelně podporována. Společnost Pražské Benátky s.r.o. získala na Slavnosti NAVALIS v r. 2019 v oblasti
kultury podporu ve výši 1 700 000 Kč a 870 000 Kč (poskytnutí reklamní ploch - odbor médií a marketingu MHMP), v roce 2020 získala podporu ve výši 2 000 000 Kč v oblasti cest. ruchu a v r.
2021 podporu ve výši 650 000 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se
Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o ojedinělou akci, která spojuje kulturní dědictví s duchovním rozměrem a přispívá nejenom
k obohacení kulturní nabídky, ale rozvíjí i odkaz Jana Nepomuckého, který je významný celosvětově. Akce má potenciál pro příjezdový turismus a významně propaguje Prahu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název
(téma)

KONGRES FOR GASTRO & HOTEL 2022

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
012/2022

ABF, a.s.
Beranových 667
199 00 Praha 18 - Letňany
IČO: 63080575

29.09.2022 30.09.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667,
199 00 Praha 9

1 714 450

požadovaná
částka v Kč

250 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

14,58%

59,89

25 000 */

25 000 */

KONGRES FOR GASTRO & HOTEL 2022 je prezentován jako 6. setkání lídrů českého pohostinství, nejvýznamnější akce pro profesionály z oblasti pohostinství na českém trhu. Účastní se
ho majitelé, manažeři a exekutivní pracovníci hotelů, restaurací, kaváren, penzionů a dalších ubytovacích a stravovacích provozů, dodavatelů z oblasti HoReCa, zástupci asociací, svazů,
ministerstev a odborné veřejnosti. V rámci dvoudenního programu, který proběhne od 29.9. do 30.9. 2022 na PVA EXPO PRAHA v Letňanech, vystoupí přednášející s tématy k oborům - v
oblasti legislativy, nových technologií a dalších témat důležitých pro tento obor. Tématem ročníku mají být Lidské zdroje a spolupráce, návrat služeb po pandemii. Předpokládaná účast je
udávána asi 500 osob. Marketingová kampaň je směřována do celostátních oborových médií. Kongres se koná současně s veletrhem FOR GASTRO & HOTEL 2022 -12. mezinárodním
veletrhem hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie (termín veletrhu: 29. 9. – 1. 10.2022). Žadatel o své akci hovoří jako o odborném setkání, o specializované akci
pro odbornou veřejnost či o B2B akci pro profesionály z oboru konané vedle veletrhu FOR GASTRO & HOTEL 2022. Mezi akcemi konanými na PVA EXPO PRAHA je tato akce uvedena
samostatně. V položkovém rozpočtu žadatel uvádí příjem z prodeje vstupenek ve výši 275 000 Kč.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na služby spojené s pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo
území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal v oblasti CR podporu v r. 2021 na Konferenci Čisté mobility (50 000 Kč) a na Kongres FOR GASTRO & HOTEL (50 000 Kč) - podmínky
Programu podpory pro r. 2020 byly jiné. V oblasti kultury získal podporu v r. 2021 na Young Architect Award (70 000 Kč). Na r. 2022 má žádost v oblasti kultury na PRAGUE KEMP LETŇANY jiný projekt než projekty/akce v oblasti CR.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 177 630 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Akce je významná především pro profesionály v oblasti pohostinství, přínos pro příjezdový CR do
Prahy je omezený. Vzhledem k nejednoznačnosti oddělení organizace a návštěvnosti od současně probíhajícího veletrhu, nelze jednoznačně určit, zda žádost odpovídá cílům
daného opatření. Komise doporučuje symbolickou podporu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

CZECH TRAVEL MARKET

poř.č.

žadatel

A
013/2022

ABF, a.s.
Beranových 667
199 00 Praha 18 - Letňany
IČO: 63080575

datum realizace,
počet dní

22.11.202223.11.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667,
199 00 Praha 9

2 438 480

požadovaná
částka v Kč

200 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

8,20%

59,88

50 000 */

50 000 */

Žadatel hovoří o CZECH TRAVEL MARKET jako o mezinárodní odborné kontraktační akci. Charakterizuje ji jako informační, nákupní a prodejní příležitost pro profesionály v oboru cestovních
kanceláří, agentur, turistických destinací, dopravců, hotelů a dalších poskytovatelů souvisejících služeb. Tématy jsou výjezdový, příjezdový i domácí cestovní ruch. Akce se má konat od 22.11.
do 23.11.2022 na PVA EXPO PRAHA v Letňanech a bude koncipována jako program přednášek, seminářů a workshopů, zpravidla pořádaných zahraničními centrálami cestovního ruchu, kde
se představují jednotlivé destinace. V průběhu celého dne probíhají kontraktační jednání obchodníků, k dispozici jsou prostory pro B2B jednání. Účastníky akce (odhaduje se jich až 1000) jsou
profesionálové v oblasti cestovního ruchu z Čech a zahraničí, běžná veřejnost není zvána. Vstup má být na základě registrace. V přehledu akcí, které se budou na PVA EXPO PRAHA konat v
r. 2022, žadatel akci prezentuje jako 6. mezinárodní odborný B2B kontraktační veletrh cestovního ruchu a v popisu doplňuje "specializovaný odborný veletrh zaměřený především na
kontraktační jednání s tuzemskými a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky." V doplnění žádosti, které si KUC MHMP vyžádal, žadatel upřesňuje, že "...v dosavadních ročnících se
uváděla akce jako veletrh, nicméně charakterem je to kontraktační akce pro profesionály v cestovním ruchu – dochází k přeměně i v názvosloví. Nedochází k místnímu prodeji, vstupné není
vybíráno, vstup je umožněn na základě registrace, která prověří profesionalitu účastníka."
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na služby spojené s pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo
území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal v oblasti CR podporu v r. 2021 na Konferenci Čisté mobility (50 000 Kč) a na Kongres FOR GASTRO & HOTEL (50 000 Kč) - podmínky
Programu podpory pro r. 2020 byly jiné. V oblasti kultury získal podporu v r. 2021 na Young Architect Award (70 000 Kč). Na r. 2022 má žádost v oblasti kultury na PRAGUE KEMP LETŇANY jiný projekt než projekty/akce v oblasti CR.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 177 630 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Jedná se o významnou kontraktační akci v oblasti cestovního ruchu, nelze však jednoznačně určit,
zda žádost odpovídá cílům daného opatření. Akce se koná mimo hlavní turistickou sezónu, a mimo centrum města. Komise doporučuje symbolickou podporu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

E-SUMMIT

poř.č.

žadatel

A
014/2022

ABF, a.s.
Beranových 667
199 00 Praha 18 - Letňany
IČO: 63080575

datum realizace,
počet dní

10.11.2022 11.11.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667, 199 00
Praha 9

1 072 200

požadovaná
částka v Kč

160 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

14,92%

57,56

25 000 */

25 000 */

E-SUMMIT je prezentován jako 7. událost energetického sektoru, dvoudenní akce, která se věnuje nejzásadnějším tématům současného světa energií. Má se konat od 10.11.do 11.11. 2022
na PVA EXPO PRAHA. Hlavními body summitu jsou nejnovější technologie z oblasti energií a trhu s nimi nejen v ČR, ale v celé Evropě. Akce je koncipována jako přednášková, oba dny budou
rozděleny do bloků, součástí budou panelové diskuze s odborníky z ČR i zahraničí a networkingová okna pro zodpovězení detailnějších dotazů. Žadatel uvedl, že mezi jednotlivými řečníky jsou
i soukromé subjekty z řad manažerů energetických firem, start-upů a veřejných institucí zabývající se energetikou, resp. čistou energií. Mezi tradiční generální partnery patří Skupina ČEZ a
FORD. V žádosti je uvedeno, že akce je tematicky úzce propojena s vedle probíhajícím veletrhem "e-SALON" (4. veletrh čisté mobility). V přehledu akcí, které se budou na PVA EXPO PRAHA
konat v r. 2022, žadatel uvádí "e-SALON" v termínu 10.–13. 11.2022. Žadatel po výzvě k doplnění údajů a upřesnění propojenosti této akce s veletrhem uvedl, že "E-Summit bude probíhat v
prostorách vedle veletrhu, avšak každá událost má své vlastní nesdílené prostory. Propojení je částečně tématické, a to čistá mobilita, úspora energií, čistá energie a její využití. Návštěvník
kongresu je osobou, která má zájem o využití čisté energie obecně, návštěvník veletrhu je více zaměřen na elektromobilitu. Akce propojeny nejsou, obě mají svou vlastní registraci, v případně
veletrhu vstupné, kontrola probíhá u vstupu do areálu". Příjmy z prodeje vstupného na konferenci jsou uváděny nulové.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na služby spojené s pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo
území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal v oblasti CR podporu v r. 2021 na Konferenci Čisté mobility (50 000 Kč) a na Kongres FOR GASTRO & HOTEL (50 000 Kč) - podmínky
Programu podpory pro r. 2020 byly jiné. V oblasti kultury získal podporu v r. 2021 na Young Architect Award (70 000 Kč). Na r. 2022 má žádost v oblasti kultury na PRAGUE KEMP LETŇANY jiný projekt než projekty/akce v oblasti CR.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 177 630 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Nelze jednoznačně určit, zda žádost odpovídá cílům Opatření II. Programu podpory CR pro rok 2022.
Z projektu nevyplývá jasně, jestli bude organizace a návštěvnost oddělená od veletrhu. I když účastníkem akce bude především vzdělaná bonitní klientela z řad profesionálů z
oblasti energetiky, spojitost s cestovním ruchem a dopad akce je malý. Komise doporučuje symbolickou podporu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název

Konference Čistá energie v hromadné dopravě

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
015/2022

ABF, a.s.
Beranových 667
199 00 Praha 18 - Letňany
IČO: 63080575

22.11.202223.11.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667,
199 00 Praha 9

868 050

požadovaná
částka v Kč

150 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

17,28%

55,40

25 000 */

25 000 */

Žadatel hovoří o akci jako o dvoudenním eventu zaměřeném na problematiku elektrifikace hromadné dopravy ve městech i dálkové hromadné dopravě. Konkrétně se akce zabývá
financováním elektrických autobusů, novinkami a trendy v elektrobusech, kompletním řešením dobíjení. Charakter akce je přednáškový - v rámci jednotlivých bloků hovoří zástupci prodejců
elektrobusů, dodavatelé infrastruktury, zástupci dopravních podniků z různých měst. Součástí budou i workshopy. Jedná se spíše o konferenci pro profesionály v oboru, studenty elektrooboru,
ale i veřejnost. Akce je volně přístupná, koná se vedle tradičního středoevropského veletrhu autobusů, příslušenství a telematiky (veletrh CZECHBUS, v termínu 22.–24.11.2022). Žadatel v
žádosti uvádí, že se jedná o 1. ročník pořádaný vedle veletrhu, hovoří ale o dvou oddělených akcích.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na služby spojené s pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo
území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal v oblasti CR podporu v r. 2021 na Konferenci Čisté mobility (50 000 Kč) a na Kongres FOR GASTRO & HOTEL (50 000 Kč) - podmínky
Programu podpory pro r. 2020 byly jiné. V oblasti kultury získal podporu v r. 2021 na Young Architect Award (70 000 Kč). Na r. 2022 má žádost v oblasti kultury na PRAGUE KEMP LETŇANY jiný projekt než projekty/akce v oblasti CR.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 177 630 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Nelze jednoznačně určit, zda žádost odpovídá cílům Opatření II. Programu podpory CR pro rok 2022.
Z projektu jasně nevyplývá, jestli bude organizace a návštěvnost akce oddělená od veletrhu. Dopad na příjezdový cestovní ruch do Prahy není významný. Komise doporučuje
symbolickou podporu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů

Název
(téma)

Global Social Awards

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
017/2022

Social 21 s.r.o.
Pernerova 676/51,
186 00 Praha 8
IČO: 06937829

24.05.2022 25.05.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Slovanský ostrov,
Praha 1

2 350 000

požadovaná
částka v Kč

300 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

12,77%

53,56

25 000 */

25 000 */

2 dny

Dle charakteristiky žadatele Global Social Awards je "unikátní social happening", na kterém se sejdou vlivné osobnosti sociálních sítích a převezmou ocenění za své aktivity. Akce se má konat
na Slovanském ostrově a zúčastní se jí asi 300 hostů fyzicky, k tomu se má vysílat on-line přenos. Žadatel uvádí, že akce, na kterou žádá dotaci, bude dvoudenní od 24.5. do 25. 5. 2022 a
skládat se bude z Global Social Awards TALKS (24.5.2022) a Global Social Awards EVENT (25.5.2022). Dle žadatele náklady budou pokryty díky podpoře partnerů a z prodeje vstupenek na
Talks, vstupenky na "Event" jsou charitativní a výtěžek půjde na podporu projektů na záchranu biodiverzity. Tzv. "Talks" budou zahájeny snídaní českých osobností (např. s Karolínou
Kurkovou) a mají zahrnovat debaty o tématech aktivity na sociálních sítích a influencer marketingu. Na "EVENT" se mají pak předávat ocenění těm, kteří inspirují, pomáhají a tvoří. Akci bude
Karolína Kurková moderovat. Tématem akce je BE WILD, cílem poukázat na kořeny života a povzbudit zájem o záchranu světové biodiverzity.
Mediální dosah akce je velký. Hovoří se až o 350 milionech uživatelů sociálních sítí. Komunikace bude probíhat především prostřednictvím influencerů, kampaněmi na sociálních sítích a díky
mediálním partnerům. Partneři akce jsou např. Cosmopolitan, Audi, Ecco,...
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v
tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel žádal neúspěšně o podporu v r. 2020 v oblasti kultury na Social Awards - Culture and Society (vyřaz.) a v oblasti zeleně na Ice and Fire - GLOSA Talks
(nepřiděleno).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Získaný počet bodů je nízký. I když je akce prezentována jako charitativní a téma záchrany biodiverzity
je aktuální, žádost obsahuje rozporuplné informace o projektu a vyvolává dojem, že akce, na kterou je žádáno o dotaci, je jen jedna účelově vyčleněná část celkového programu.
Vzhledem k mediálnímu dosahu akce, Komise doporučuje symbolickou podporu.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"

Důvodová zpráva
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního města Prahy
(dále jen „Výboru“) je předkládán návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního
ruchu pro rok 2022 („dále jen Programu“). Návrh je předkládán na základě usnesení Rady hl. m. Prahy
č. 2374 ze dne 4. 10. 2021, „k návrhu na vyhlášení Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022“.
Prostřednictvím tohoto Programu hl. m. Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací
na účel specifikovaný v Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí a v Opatření II. Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem.
Opatření I. je určeno na podporu uzavřených vícedenních asociačních kongresů a konferencí
realizovaných výhradně pro odborné publikum. Cílem Opatření I. je podpořit pořadatele významných
asociačních kongresů a konferencí na území hlavního města Prahy formou incentivní pobídky, která má
posílit postavení hlavního města Prahy při kandidaturách na pořádání kongresu nebo konference.
Dotace v rámci Opatření I. je pro rok 2022 poskytována ve dvou kategoriích: v kategorii A., pro
kongresy nebo konference (dále také „eventy“) na území hlavního města Prahy, které mají minimálně
500 registrovaných účastníků a v kategorii B., pro eventy, které mají 200 - 499 registrovaných
účastníků. V obou kategoriích se musí jednat o účastníky, kteří se zúčastní prezenčně a současně stráví
v Praze minimálně jednu noc. Podmínkou je, aby alespoň 30 % z celkového počtu registrovaných
delegátů, kteří se eventu účastní prezenčně, bylo ubytováno v ubytovacím zařízení na území hl. m. Prahy
v kategorii hotel, motel, penzion, apartmánový hotel dle čl. 5 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích
zařízení České republiky.
Dotace je účelově vázána na uhrazení části nákladů v souvislosti s pořádáním kongresu nebo konference
na území hlavního města Prahy, a to na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor,
kde bude event fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb (spotřeba energií, nájem audiovizuální
techniky, úklid, ostraha), které jsou součástí tohoto nájmu. Z poskytnuté a využitelné dotace musí být
použito minimálně 60 % na čistý nájem prostor (bez jakýchkoliv doplňkových služeb) a maximálně 40
% může být použito na úhradu služeb přímo spojených s pronájmem prostor a/nebo na náklady na nájem
společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program prezentující HMP jako
hostitelské město. Dotace se poskytuje v kategorii A. maximálně ve výši 400 Kč na jednoho
registrovaného účastníka, který se eventu účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 2 000
000 Kč na jeden kongres nebo konferenci. V kategorii B. pak maximálně ve výši 250 Kč na jednoho
registrovaného účastníka kongresu nebo konference, který se eventu účastní prezenčně v místě konání,
maximálně ve výši 124 750 Kč na jeden kongres nebo konferenci. Dotace není určena na realizaci Účelu
v plně virtuální podobě, ale lze ji aplikovat na realizaci Účelu v hybridním formátu.
Opatření II. je určeno na podporu významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch konaných
na území hl. m. Prahy v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Cílem Opatření II. je podpořit pořadatele
dalších akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, které mají přínos pro příjezdový cestovní
ruch. Podpora může být poskytnuta akcím, které jsou v souladu se strategickými dokumenty HMP v
oblasti cestovního ruchu, Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m.
Prahy, mají prokazatelný přínos pro příjezdový turismus do Prahy, mají potenciál zvýšit kvalitu
turistické nabídky nebo vygenerovat návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely.
Podpora není určena na akce z oblastí, v rámci kterých HMP vyhlašuje jiné dotační programy (akce
celopražského významu v oblasti zdravotnictví, integrace cizinců, národnostní menšiny, doprava a
odstraňování bariér, kultura, památková péče, prevence kriminality, protidrogová prevence, primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže, sociální oblast, sport a tělovýchova, volný čas dětí a
mládeže, školství, zdravotnictví, životní prostředí, energetika a další), dále na odborné akce
kongresového a konferenčního charakteru, které spadají do Opatření I. nebo mají méně než 200
registrovaných prezenčně se účastnících delegátů, na akce korporátní (firemní), výstavy, veletrhy a
jednodenní akce. Dotace není určena na realizaci Účelu nebo jeho částí v plně virtuální podobě.

Dotace je v rámci Opatření II. účelově vázána na uhrazení části způsobilých výdajů v souvislosti s
konkrétní akcí na území hl. m. Prahy. Lze ji použít na nájem prostor, kde se akce bude konat, na služby
spojené s pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu - např. spotřeba energií, pronájem
audiovizuální nebo jiné techniky, vybavení prostor pro realizaci venkovních produkcí, úklid, ostraha
a/nebo na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) podle typu akce a
související propagace HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle
Programu. Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů), maximálně
do výše 1 000 000 Kč na jeden projekt.
Lhůta pro podávání žádostí v rámci Programu byla v období od 8. 11. 2021 do 8. 12. 2021. V této době
bylo podáno celkem 41 žádostí. Z toho 23 žádostí v rámci Opatření I. a 18 žádostí v rámci Opatření II.
V Opatření I. byly 2 žádosti staženy (jedna žádost ještě během lhůty pro podávání žádostí a 1 žádost
k 18. 1. 2022). Okruh způsobilých žadatelů pro obě opatření byl vymezen v Programu, písm. E.
Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (dále „KUC MHMP“) posoudil, zda žádosti
odpovídají podmínkám stanoveným Programem. U 2 žádostí podaných v Opatření I. bylo shledáno
nesplnění formálních náležitostí Programu (Příloha č. 1), v Opatření II. formální náležitosti nesplňovaly
3 žádosti (Příloha č. 2).
Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18. 12. 2018, „ke zřízení komisí Rady hl. m. Prahy“, byla
jmenována Grantová komise Rady hl. m. Prahy pro kongresový průmysl. Na základě usnesení Rady hl.
m. Prahy č. 2530 ze dne 18. 1. 2019, „k návrhu na změnu názvu Grantové komise Rady hlavního města
Prahy pro kongresový průmysl“, došlo ke změně názvu této Komise na "Komisi Rady hlavního města
Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu“.
V souladu s Programem KUC MHMP vypočetl výše dotací pro žádosti splňující formální náležitosti v
Opatření I. pro kategorii A. a pro kategorii B. a následně předložil návrh na poskytnutí Dotací Komisi
Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu (dále „Komise“).
Tato Komise posoudila zvlášť žádosti podané v rámci Opatření I. a zvlášť v rámci Opatření II. Na svém
11. zasedání dne 18. 1. 2022 se zabývala žádostmi a návrhem v rámci Opatření I. Komise nejprve
doporučila neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostí dle Přílohy č. 1. Následně
doporučila poskytnutí podpory v kategorii A. (více než 500 registrovaných účastníků) 13 žádostem
v celkové výši 8 440 000 Kč (Příloha č. 4). V kategorii B. pak doporučila 6 žádostem podporu v celkové
výši 582 250 Kč (Příloha č. 5). Celkem byla tedy v Opatření I. Komisí doporučena podpora 19 žádostem
v celkové výši 9 022 250 Kč. Takto je návrh předkládán Výboru.
Žádosti podané v rámci Opatření II., které splnily formální náležitosti Programu, nejdříve hodnotili
jednotliví členové Komise každý samostatně. Žádosti hodnotilo všech 9 členů Komise podle
předepsaných kritérií v souladu s bodem G. Programu. Dle tabulky hodnotících kritérií a bodového
hodnocení jeden projekt mohl obdržet maximálně 100 bodů. KUC MHMP provedl u každé žádosti
součet bodů všech hodnotitelů a přidělené body vydělil počtem hodnotitelů. Následně KUC MHMP
předložil seznam žádostí a hodnocení Komisi.
Na svém 12. jednání dne 14. 2. 2022 se Komise zabývala žádostmi podanými v rámci Opatření II.
Komise nejprve v souladu s bodem G., odst. 1 Programu doporučila neposkytnutím dotace u 3 žádostí,
které nesplnily formální náležitosti (Příloha č. 2). Bylo konstatováno, že 1 žádost v součtu nedosáhla
minimálního stanoveného počtu 50 bodů, a tudíž je v souladu s podmínkami Programu bodu G., odst. 4
navrhována k neposkytnutí Dotace (Příloha č. 3).
Komise dále navrhla zbylým 14 žádostem v Opatření II., které dosáhly více než 50 bodů, výši podpory
a u jednotlivých žádostí uvedla své stanovisko. Základním východiskem pro návrh dotace u jednotlivých
žádostí byl získaný počet bodů, kvalita projektů, význam akcí pro příjezdový cestovní ruch a hl. m.

Prahu. V rámci Opatření II. doporučila Komise podporu jednotlivým žadatelům dle Přílohy č. 6
v celkové výši 4 545 000 Kč. Takto je návrh předkládán Výboru.
Celková částka předkládaná Výboru v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 tak činí
v obou opatřeních 13 567 250 Kč. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování
Programu byl v rámci rozpočtu HMP na rok 2022 stanoven ve výši 20 000 000 Kč, což umožňuje
schválit podporu v navrhované výši.
Finanční prostředky při poskytování dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022
jsou v Opatření I. i Opatření II. poskytovány v režimu „de minimis“ podle nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu „de minimis“ (Úřední věstník Evropské Unie L 352/1, 24. 12. 2013). Částka podpory „de
minimis“ stanovená Komisí EU pro jednotlivé subjekty je 200 000 EUR na tři roky; tato skutečnost je
ze strany hlavního města Prahy kontrolována v celostátním registru „de minimis“.

