
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 708 ze dne 3. 4. 2018

výše částek nepřesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

28 Taneční studio Light zapsaný 

spolek, Fráni Šrámka 2622/18, 150 

00 Praha 5, IČ:66002958 

Reprízování profesionálních 

inscenací Tanečního studia 

Light v roce 2018

1 030 500 287 500 5222 200 000 200 000

29 Prague Street Photography, z.s., 

Karlova 145/25, 110 00 Praha 1, 

IČ:05486114 

HUMANITÁRNÍ KRIZE A 

FOTOŽURNALISMUS - 

PROBLÉMY DNEŠNÍ DOBY

200 000 155 000 5222 100 000 100 000

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018

Rada HMP

Cílem projektu je představit tvorbu světově uznávaného fotografa a dánského fotožurnalisty Jana Grarupa formou přednášky pro široké kulturní publikum, 

fotografy a studenty oborových škol, a zároveň zprostředkovat kontakt tohoto umělce s osobnostmi české reportážní a dokumentární fotografie 

prostřednictvím kulatého stolu spojeným s „portfolio reviews“, diskusí a reflexí současné české a mezinárodní tvorby a s debatou nad stavem fotožurnalismu 

ve světě. Součástí projektu je plánovaný rozhovor v televizním nebo rozhlasovém médiu. V současné době je zažádáno o zařazení do dramaturgického plánu 

Městské knihovny v Praze. V případě podpory projektu bude dotace použita na honorář, cestovní výdaje (letenky), ubytování, pronájem prostor, produkci a 

propagaci projektu. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 

členskými státy EU.

Taneční studio Light působí na současné scéně profesionálního i neprofesionálního tance a divadla; provozuje neprofesionální činnost od roku 2007. 

Uměleckým cílem celoroční činnosti souboru je nalézání a ověřování alternativních pedagogických metod, využívajících umění jako prostředku výchovy a 

vzdělávání dětí a mládeže. Každoročně vzdělává v taneční oblasti 80 – 100 dětí. Vznik těchto  interaktivních inscenací podporuje pravidelně HMP. 

Následně se pak reprízují a při každém uvedení jsou představení zcela vyprodaná. Ročně se jedná o cca 40 repríz. Výnosy ze vstupenek - vzhledem k tomu, 

že jde o představení pro školní zařízení pro děti a dospívající (ZŠ, MŠ, SŠ) a rodiny s dětmi,  - nepokryjí náklady na pronájem divadla, uskladnění dekorací, 

honoráře profesionálních umělců, náklady na stavbu scény každé inscenace a služby = techniky, propagaci a produkci. Na činnost žadatele nebylo požádáno 

o záštitu města. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

Rada HMP

47 Z.s. TAP, Na Pankráci 479/13, 140 

00 Praha 4, IČ:26517213 

Pojď dál 2018 700 000 200 000 5222 0 0

52 Oliver Malina, Na Dědince 515/12, 

180 00 Praha 8, IČ:68393041 

Co srdce pojí, moře nerozdvojí 1 440 000 820 000 5212 0 0

53 Spolek sběratelů a přátel exlibris, 

Zelenečská 129/34, 198 00 Praha 

9, 

IČ:00443522 

XXXVII Mezinárodní kongres 

FISAE (Federation 

Internationale des Sotiétés d ex-

libris)

1 492 100 190 000 5222 190 000 190 000

Jedná se o mezinárodní celovečerní dokumentární film o Janu Werichovi, Jiřím Voskovcovi a Jaroslavu Ježkovi. Snímek o uvedených osobnostech bude 

součástí projekcí Werichova muzea na Kampě pro místní i zahraniční návštěvníky. Záměrem žadatele není jen projekce na základních a středních školách, 

ve vzdělávacích centrech a knihovnách v Praze a České republice, ale i v Českých centrech v zahraničí. V případě udělení bude dotace použita na honoráře 

filmového štábu a herců, střih filmu, hudbu k filmu, dokončovací práce, distribuci v České republice a zahraničí, výrobu plakátů a DVD. Nad tímto 

projektem převzal záštitu radní pro kulturu HMP. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 

197.767,11 EUR.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel je příjemcem víceletého grantu na činnost. Součástí popisu tohoto grantového projektu je 

akce Pojď dál.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadateli bylo doporučeno, aby se se svou žádostí obrátil na filmový fond Praha ve filmu, který je 

určen na podporu tvorby filmu.

Předložený projekt představuje kulturně sportovní den pro rodiny s dětmi a pro všechny lidi, kteří se chtějí bavit a setkat se s lidmi s hendikepem. V rámci 

akce bude umožněno slaňovat Nuselský most na mechanickém vozíku v parku Folimanka, dále se uskuteční několik hudebních vystoupení například: Sto 

Zvířat, Jaroslav Uhlíř, Jelen. Program akce bude zakončen vystoupením kapely The Tap Tap v areálu Jedličkova ústavu. V případě udělení bude dotace 

použita na úhradu technických nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 

EU.

Mezinárodní kongres FISAE se koná každé 2 roky, vždy v jiném státě, a je zaměřen na podporu spolupráce českých a zahraničních výtvarníků. Sjezd 

umožňuje organizovat národní a mezinárodní semináře a pořádat společné výstavy. Jeho cílem je sdružovat sběratele a zájemce o exlibris a drobnou grafiku 

a pečovat o ni jako o kulturní a uměleckou hodnotu. Pomáhá vstoupit mladým českým výtvarníkům do světového grafického dění. V případě podpory 

projektu bude dotace použita na uhrazení části nájmu hotelu Pyramida. Projekt získal záštitu primátorky HMP. Žadatel dosud nežádal o finanční podporu 

HMP. Požadovaná částka činí 13 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpory se poskytuje na kulturní účel 

dle č. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných 

předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

Rada HMP

54 France Martin, 28. pluku 885/10, 

101 00 Praha 10, datum narození: 

22.04.1969 

„Říká si hurikán“ 1 550 000 400 000 5212 0 0

56 „Czech Deco Team“, Alešova 755, 

290 01, IČ:01238779 

INSPIRELI AWARDS - 

světová soutěž pro mladé 

architekty a studenty, včetně 

národního kola INSPIRELI 

AWARDS CZECH 

REPUBLIC

900 000 290 000 5222 200 000 200 000

Jedná se o narozeninový benefiční Galakoncert zpěváka a hitmakera Dalibora Jandy v pražské Lucerně k jeho 65. narozeninám. Během koncertu zazní 

největší hity tohoto zpěváka, včetně jeho novinek. Na oslavu dorazí i další pěvečtí kolegové. Část výtěžku bude předána nadačnímu fondu Sudička. V 

případě udělení bude dotace použita na pronájem Lucerny, zvukovou a světelnou aparaturu, honoráře účinkujících, licence, grafiku a tisk materiálů. Bylo 

zažádáno o záštitu paní primátorky nad tímto projektem. Žadatel dosud nezískal podporu HMP. Požadovaná částka činí 25,8 % způsobilých nákladů. U 

tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění 

podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8  (80 %) Nařízení.**

INSPIRELLI AWARDS je mezinárodní talentová soutěž pro mladé architekty a studenty do 35 let. Základní myšlenka této formy podpory mladých studentů 

v oblasti architektury stojí na iniciativě architekta Bořka Šípka. Součástí mezinárodní soutěže je i národní kolo INSPIRELLI AWARDS CZECH 

REPUBLIC, které oceňuje mladé talenty z České republiky. Slavnostní ceremoniál proběhne 26. 4. 2018 v Praze za účasti mnoha významných hostů z 

České republiky i zahraničí. V případě podpory projektu bude dotace použita na náklady spojené s přípravou soutěže (marketing, propagace). O záštitu 

HMP nebylo zažádáno. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních letech: 2015 – nežádal, 2016 – 200.000 Kč (partnerství), 

2017 – nežádal. Požadovaná částka činí 32 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpory se poskytuje na 

kulturní účel dle č. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě 

odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel nesplnil podmínku včasného podání žádosti. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 3



Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

Rada HMP

57 Malostranská beseda, a.s., 

Malostranské náměstí 35/21, 118 

00 Praha 1, IČ:27953921 

Objevárium Leonardo 1 200 000 200 000 5213 200 000 200 000

59 Phoenix promotion, s.r.o., 

Václavské náměstí 823/33, 110 00 

Praha 1, IČ:29134927 

Český pivní festival 2018 11 200 000 187 000 5213 150 000 150 000

Nevšední interaktivní výstava inspirovaná odkazem malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce a konstruktéra Leonarda da 

Vinciho. Program atraktivní výstavy dává dětem šanci ponořit se do říše da Vinciho vynálezů, umění a vědecké práce, ale nejen to. Malí i větší návštěvníci 

se budou moci vypravit také do světa fantazie v prostoru ke hraní, který umělecky a imaginativně interpretuje Leonardovu mysl. První část programu děti 

stráví v prostoru výstavy Objevárium: Leonardo. Zde dostanou mimo jiné možnost vyzkoušet si načrtnout Leonardovy kresby, manipulovat s modely 

Leonardových vynálezů, hrát si v jeho válečném tanku, postavit přenosný most, digitálně přetvořit vlastní tvář do podoby Mony Lisy či sestavit anatomické 

modely. V rámci druhé části programu bude na Leonarda v každém z návštěvníků čekat Leonardium, otevřený prostor pro tvoření a vynalézání, vybavený 

množstvím různých materiálů, kde si každý může procvičit svou vlastní kreativitu a konstruktérské dovednosti. Leonardium je prostor inspirovaný da 

Vincim a vytvořený podle modelu kutilské laboratoře (TinkeringLab) světově proslulého muzea Exploratorium v San Franciscu. V případě udělení bude 

dotace použita na zápůjčku a výroba objektů, propagaci. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních letech: 

2016 – 800.000 Kč (víceletý grant) + 250.000 Kč (grant) + 250.000 Kč (IUD), 2017 – 800.000 Kč (víceletý grant) + 200.000 Kč (IUD), 2018 – 800.000 Kč 

(víceletý grant). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářkou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Český pivní festival 2018 je sedmnáctidenní oslava tradičního českého piva na Letenské pláni, návštěvníkům bude nabídnuto pivo z desítek středně velkých, 

mini a mikro pivovarů. Akce se zaměřuje na podporu české pivní kultury. Každodenní program festivalu je složen z hudebních vystoupení různých žánrů, 

populárně-naučných workshopů a výstavy Příběhy. Žadatel uvádí, že na festival zavítají rovněž zahraniční návštěvníci a akce tak podpoří zahraniční 

prezentaci hl. m. Prahy. Žadatel žádá o finanční podporu na doprovodný program festivalu - výstavu fotografií Petra Klappera, která vypráví příběhy 

tradičních i nově vzniklých rodinných pivovarů. Požadovaná částka činí 2 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a 

podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. d) Nařízení **, a to za splnění podmínek odst. 3 písm. Písm. b), odst. 5 písm. d), e), f), 

odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

Rada HMP

60 Victoria, z. s., Sněmovní 175/5, 

118 00 Praha 1, IČ:22900781 

Victoria Ensemble/ sezóna 

2018/ Praha

1 150 000 650 000 5222 0 0

61 Amatérská divadelní asociace,  

Záveská 871/2, 102 00 Praha 10, 

IČ:00300101 

Malé žánry 2018 30 000 25 000 5222 25 000 25 000

Amatérská divadlení asociace žádá o dotaci na přehlídku Chudé divadlo a Jinonická sonáta (maložánrové setkání amatérských divadelníků). Jedná se 

rozsahem o menší přehlídky, které si kladou za cíl soustředit se na techniku herectví a přednesu. Obě přehlídky jsou lektorovány odborníky, dotace by byla 

použita na pronájem sálu a na zajištění kvalitního lektorského sboru. O záštitu HMP nebylo požádáno. Žadatel získal na přehlídku POPAD podporu HMP v 

oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2015 - 80.000 Kč, 2016 – 80.000 Kč, 2017 - 80.000 (IUD). Na tuto přehlídku žádá poprvé. Nejedná se o veřejnou 

podporu a projekt neovlivňuje hospodářkou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Dvanáctičlenný vokálně instrumentální soubor Victoria Vocale a Victoria Ensemble pod vedením sbormistryně Viktorie Dugranpere se každoročně 

prezentuje v různých složeních na festivalech a koncertních cyklech staré hudby a samostatně pořádá již řadu let četné pražské koncerty a představení. Pro 

rok 2018 je připravena série pěti pražských koncertů, konají se v kostele sv. Salvátora, v zahradě Muzea Antonína Dvořáka, na palubě lodi Avoid, v kostele 

sv. Martina ve zdi. V březnu zazní postní hudba barokní Prahy se dvěma provedeními Stabat Mater - F. I. A. Tůmy a A. Caldary. v květnu bude hlavním 

tématem koncertu Rudolfova Praha a renesanční zpěvy při něm doprovodí i renesanční tance. Kostýmovaní tanečníci se v plenéru předvedou i na konci léta 

v programu „Amor mi fa cantare, amor mi fa danzare“. V září zazní hudba pro sv. Václava, program založený na Svatováclavské mši Adama Michny, v 

prosinci pak s doprovodem varhan adventní hudba renesanční Evropy. Cílem pořadatelů je obohatit kulturní život v Praze, představit skladby neznámé, 

zřídka provozované, i novodobé premiéry, přinést Pražanům radost z krásné staré hudby a tanců. V případě podpory projektu bude dotace využita výhradně 

na honoráře umělcům, na pronájem zkušebních a koncertních prostor, reklamu, tisk propagačních materiálů, záznam projektů za účelem archivace a 

propagace, honoráře grafikům, brigádníkům, právní služby atd. Požadovaná částka činí 57 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje 

bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. d) Nařízení **, a to za splnění podmínek odst. 3 písm. Písm. b), 

odst. 5 písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel nepožádal o grant na rok 2018, přestože v minulých letech žádal a byl tedy seznámen se 

systémem grantového řízení. Ne jednání výboru neuvedl relevantní odůvodnění nepodání žádosti v grantovém řízení.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

Rada HMP

62 Amatérská divadelní asociace,  

Záveská 871/2, 102 00 Praha 10, 

IČ:00300101 

POPAD 2018 120 000 80 000 5222 80 000 80 000

63 Amatérská divadelní asociace,  

Záveská 871/2, 102 00 Praha 10, 

IČ:00300101 

Kaškova Zbraslav 2018 40 000 30 000 5222 30 000 30 000

65 POLANSKY GALLERY s.r.o., 

Veletržní 841/45, 170 00 Praha 7, 

IČ:24238082 

Art Brussels 2018 167 500 97 500 5213 97 500 97 500

Pro divadelní soubory je přehlídka POPAD již neodmyslitelnou a nezastupitelnou součástí jejich plánů práce v divadelní sezóně. Soubory se setkávají s 

kvalifikovaným rozborem svého představení lektorským sborem a mohou být i svědky rozborů inscenací ostatních souborů. POPAD je součástí celostátního 

systému postupových přehlídek, které umožňují reprezentovat Prahu na celostátních přehlídkách divadla pro dospělé Divadelní Piknik Volyně a divadla pro 

děti a mládež Popelka Rakovník. O záštitu HMP nebylo požádáno. Dotace bude použita na úhradu nájmu sálu, lektorné a propagaci přehlídky. Žadatel 

získal na tuto přehlídku podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: vždy 80.000 Kč v rámci IUD. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt 

neovlivňuje hospodářkou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Art Brussels patří mezi nejprestižnější umělecké veletrhy. Padesátý ročník veletrhu nabídne výběr cca 150 galerií z 33 zemí ve čtyřech sekcích. Polansky 

Gallery se zúčastní veletrhu Art Brussels společně s berlínskou galerií Exile. Obě galerie budou ve společné výstavní kóji prezentovat českého umělce 

Martina Kohouta. Náklady na pronájem kóje se dělí mezi obě galerie napůl. Účel: Pronájem výstavní kóje (25m2 - 3.902,50 EUR - 97.500 Kč). Žadatel 

dosud nežádal o finanční podporu HMP. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 200.000 EUR.

Kaškova Zbraslav je tradiční přehlídka kratších divadelních útvarů (původně národní přehlídka jednoaktových her) proběhne v listopadu 2018 v Divadle 

Jana Kašky. Dotace by byla použita na pronájem sálu, na příspěvek na dopravu souborů, produkci přehlídky a technickou podporu. O záštitu HMP nebylo 

požádáno. Žadatel získal na přehlídku POPAD podporu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2015 - 80.000 Kč, 2016 – 80.000 Kč, 2017 - 80.000 

(IUD). Na tuto přehlídku žádá poprvé. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářkou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Kč Kč Kč

Rada HMP

66 POLANSKY GALLERY s.r.o., 

Veletržní 841/45, 170 00 Praha 7, 

IČ:24238082 

Art Cologne 2018 333 150 167 700 5213 167 700 167 700

67 Drdova Gallery s.r.o., 

Křížkovského 1288/10, 130 00 

Praha 3, IČ:04993934 

Účast na veletrhu se 

současným uměním Art 

Brussels 2018

435 500 180 000 5213 180 000 180 000

69 ZAHORIAN & VAN ESPEN z.s., 

Šmeralova 137/3, 170 00 Praha 7, 

IČ:05695937 

prezentace českého vizuálního 

umění na významném fóru - 

viennacontemporary, Vídeň

349 000 199 000 5222 199 000 199 000

ART COLOGNE patří mezi nejprestižnější mezinárodní umělecké veletrhy. Galerie představují umění 20. a 21. století v Kolíně nad Rýnem. Je to nejstarší 

veletrh tohoto druhu, který začal v roce 1967 s pouhými 18 galeriemi. Každý rok se zde představí kolem 200 galerií, které jsou pečlivě vybrány mezinárodní 

komisí. Prezentují se jak zavedení umělci tak i nastupující mladá generace. Polansky Gallery bude prezentovat nová díla vybraných českých umělců (Jakub 

Choma, Kryštof Kintera, Martin Kohout) v mezinárodním kontextu. Účel: Pronájem výstavní kóje (30 m2 – 6.708 EUR – 167.700 Kč). Žadatel dosud 

nežádal o finanční podporu HMP. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 200.000 EUR.

Pro nadcházející rok Art Brussels 2018 připravila Drdova galerie projekt prezentující nejnovější práce české fotografky Markéty Othové, slovinské 

fotografky Aleksandry Vajd a slovenské sochařky Pavly Scerankové. Účast na mezinárodním veletrhu jako je Art Brussels, který patří mezi 

nejrespektovanější přehlídky v Evropě respektive na světě je jedinečnou příležitostí jak prezentovat mladé domácí umělce zahraničnímu publiku. Na základě 

této účasti vznikají pro umělce další, nové příležitosti k výstavám v muzeích, galeriích a na mezinárodních přehlídkách. V současné době je to jeden z 

nejúčinnějších nástrojů, jak pracovat na zprostředkování umělecké tvorby. Dotace bude použita na pokrytí nákladů na pronájem veletržního stánku (25-30 

m2 – 200.000 Kč). Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních letech: 2016 – nežádal, 2017 – 150.000 Kč + 130.000 Kč (granty). 2018 – 

180.000 Kč (grant) + 180.000 Kč - grant na Účast na mezinárodních veletrzích se současným uměním – Art Brussels je jedním ze 3 veletrhů obsažených v 

grantové žádosti. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 200.000 EUR.

V září 2018 proběhne viennacontemporary - výjimečná platforma s akcentem na střední a východní Evropu pro cca 20.000 návštěvníků, na které se 

představí přes 120 evropských galerií. Cílem projektu je vystavit umělecká díla Jiřího Davida (malbu, objekt), Šárky Koudelové (malbu, video), Jiřího 

Petrboka (malbu), Viktorie Langer (malbu), kteří mají potenciál prosadit se na evropské scéně. Pronájem výstavního prostoru je 220.000 Kč. V případě 

podpory bude dotace použita na poplatek za účast na fóru včetně úhrady výstavního prostoru. Žadatel na svoji činnost podporu HMP v oblasti KUL dosud 

nežádal. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 199 618,29 EUR.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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70 ART CALIBRE, Národní 59/30, 

110 00 Praha 1, IČ:69346496 

Festivalová postupová 

přehlídka dětských skupin 

scénického tance pro hl.m. 

Prahu

120 000 60 000 5222 60 000 60 000

71 ART CALIBRE, Národní 59/30, 

110 00 Praha 1, IČ:69346496 

Festivalová postupová 

přehlídka scénického tance 

mládeže a dospělých pro hl.m. 

Prahu a St. Kraj

117 000 60 000 5222 60 000 60 000

Tabulka celkem: 21 052 600 2 694 500 1 939 200 1 939 200

ART CALIBRE pořádá tuto přehlídku z pověření NIPOS-ARTAMA a 37. ročníkem navazuje na dlouhodobou tradici konání těchto přehlídek, z kterých 

postupují nejzajímavější projekty na Celostátní přehlídku dětského scénického tance v Kutné Hoře. V minulém roce se přehlídky zúčastnilo 32 souborů s 62 

choreografiemi, v nichž se představilo 650 tanečníků. Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s pronájmem divadla a honoráře pro porotu. O 

záštitu HMP žadatel dosud nepožádal. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářkou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

ART CALIBRE pořádá tuto přehlídku z pověření NIPOS-ARTAMA již po dvacáté a 32. ročníkem navazuje na dlouhodobou tradici konání těchto 

přehlídek, z kterých postupují nejzajímavější projekty na Celostátní přehlídku scénického tance „Tanec, tanec … 2018“. Dotace bude použita na úhradu 

nákladů spojených s pronájmem divadla a honoráře pro porotu. O záštitu HMP žadatel dosud nepožádal. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt 

neovlivňuje hospodářkou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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