Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 613 ze dne 23. 4. 2013
Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Projekty dle bodu I.2.1.1. Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu
- Ceny v oblasti kultury a umění
- Celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění
Poř.
č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
náklady
projektu

Požadovaná
částka

Podpora v
režimu "de
minimis" *

Doporučení
výboru**

Kč
Kč
Kč
Otvírání 2013
40 000
20 000
20 000
1271251/2012 Sdružení pro tvořivou dramatiku,
Blanická 768/4, 120 21 Praha 2 Vinohrady, IČO:00537071
Pražská přehlídka dětského divadla, která je zároveň postupovou přehlídkou dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Vybrané inscenace se pak ú
přehlídky Dětská scéna 2013. Projekt je dvoudenní v termínu 23.-24.3.2013 v Karlínském Spektru, Praha 7. Na tuto přehlídku se pražské kolektivy dostávají cestou
konaných v období 18.2.-17.3.2013. Celopražského kola se účastní 12-15 souborů, jejichž práce bude odborně posouzena a navzájem konfrontována. Přehlídka uká
práce s dětskými soubory, vytvoří prostor pro předání zkušeností a začínajícím vedoucím umožní orientaci v oboru. Žadatel obdržel v roce 2010 částku 70 tis. Kč, v
částku 75 tis. Kč a v roce 2012 částku 63 tis. Kč na Přehlídku divadel pro děti a mládež. Projekt je lokálního významu, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod
státy EU.
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1265174/2012 O.S. PŘESAH, Přemyšlenská
Pražský kalich 2013
83 000
60 000
60 000
1102/15, 182 00 Praha 8,
IČO:26544831
Pražské kolo recitační přehlídky (včetně dílen, diskusí, seminářů, inspirativních představení), která reprezentuje nejlepší pražské recitátory, recitační kolektivy a div
Koná se v DDM Praha 8 v sobotu 6.4.2013 (recitátoři) a v neděli 7.4.2013 (divadla poesie). S přihlédnutím k věkovému vymezení této přehlídky (15-35 let) je zřej
zájem o umělecký přednes zahrnuje mnoho dalších aspektů, které napomáhají zejména mladým lidem k širšímu vzdělávání. Vede je k poznávání literatury, její trad
současného vývoje a nových trendů. Podporuje v recitátorech potřebu číst, a pro tu je v současné technicky zaměřené společnosti velmi náročné hledat vhodné mot
dlouhodobě podporovaný projekt, v letech 2010 - 2011 byl podpořen vždy částkou 40 tis. Kč, v roce 2012 částkou 30 tis. Kč. Projekt je lokálního významu, neovliv
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř.
č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

3

Celkové
náklady
projektu

Požadovaná
částka

Kč

Kč

Podpora v
režimu "de
minimis" *

Doporučení
výboru**

Kč
50 000

1265177/2012 O.S. PŘESAH, Přemyšlenská
Pražské poetické setkání 2013
80 000
50 000
1102/15, 182 00 Praha 8,
IČO:26544831
Pražské kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů do patnácti let, jemuž předchází školní a obvodní kola. Během přípravy na tuto přehlíd
tvořivou práci při interpretaci děl a přípravu na veřejné vystoupení. Zároveň jsou motivovány k aktivnímu poznávání literatury. Učitelům tato přehlídka nabízí prac
další vzdělávání v oboru a výměnu zkušeností. Součástí přehlídky jsou dramatické dílny pro recitátory každé věkové kategorie. Krajské kolo přehlídky se koná 20
DDM Praha 8. Jde o dlouhodobě podporovaný projekt, v letech 2010 - 2011 byl podpořen vždy částkou 40 tis. Kč, v roce 2012 částkou 30 tis. Kč. Projekt je lokáln
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
4 1402823/2012 CZECH PHOTO o.p.s., Mánesova
CZECH PRESS PHOTO 2013
4 400 000
2 000 000 projekt s
500 000
311/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
podporou v
IČO:25758675
režimu "de
minimis"
19. ročník soutěže a následné výstavy pod záštitou prezidenta republiky a primátora Prahy. Bude opět zrcadlem života uplynulého roku - jeho obrazovou historií. P
profesionálům pracujícím pro média, je však zaměřen na oslovení co nejširšího publika. K prestižní mezinárodní porotě se připojuje i pražský primátor, protože jed
cen je pojata jako tvůrčí stipendium, které dává šanci postupnému vzniku závažného a dlouhodobého dokumentaristického projektu. Je to cena Grant Prahy, určená
sledování proměn hlavního města. Po pražské premiéře výstava vítězných prací putuje po zahraničních metropolích. Projekt byl dosud pravidelně podporován. V le
byla poskytnuta vždy částka 800 tis. Kč, v roce 2012 částka 600 tis. Kč. Finanční částka bude poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" ža
nečerpal.
5 1412789/2012 Amatérská divadelní asociace,
POPAD 2013, Pražská oblastní
120 000
80 000
80 000
Záveská 871/2, 102 00 Praha 15 přehlídka amatérského divadla
Hostivař, IČO:00300101
23. ročník pražské oblastní přehlídky amatérského divadla s výběrem inscenací na národní přehlídky činoherního a hudebního divadla ve Volyni (případně Jiráskov
divadla pro děti Popelka Rakovník.Tato přehlídka dává amatérským souborům možnost porovnat svá představení s prací ostatních kolektivů a divákům poskytuje z
volného času. Důležité je, že je na přehlídce prováděn kvalifikovaný rozbor představení lektorským sborem, což má mimořádný význam pro další práci na inscenac
má uzávěrku přihlášek v lednu a zájem souborů o ni rok od roku stoupá (hlásí se okolo třiceti souborů). Přehlídka má samozřejmě přípravnou fázi (informace, konz
předvýběr, poradenství, propagace pro veřejnost). Tato postupová přehlídka se koná 1. - 3. března v Divadle v Horních Počernicích. Byla v minulosti pravidelně po
letech 2010 a 2011 byla poskytnuta vždy částka 70 tis. Kč, v roce 2012 byla poskytnuta částka 50 tis. Kč. Projekt je lokálního významu, neovlivňuje hospodářskou
mezi členskými státy EU.
Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř.
č.

6

Č. j.

Žadatel

Název projektu

1413251/2012 ART CALIBRE, Národní 59/30, 110
00 Praha 1 - Nové Město,
IČO:69346496

Celkové
náklady
projektu

Kč
110 000

Požadovaná
částka

Kč

Podpora v
režimu "de
minimis" *

Doporučení
výboru**

Kč
50 000

Festivalová postupová
50 000
přehlídka dětských skupin
scénického tance pro hl. m.
Prahu
Celopražské kolo významné soutěžní přehlídky v oblasti neprofesionálního umění, která má již 31. ročník. Uskuteční se 5. - 7.4.2013 v Salesiánském divadle, Prah
dětem ve věku základní školní docházky. Posláním této přehlídky je především podnítit prostřednictvím pedagogů, vedoucích tanečních kolektivů a odborníků na d
zájem dětí o obor a kulturní využívání volného času. Tím přispět zároveň k omezení četnosti problémových skupin dětí a mládeže. V roce 2012 se této přehlídky zú
souborů, které předvedly 30 choreografií. Odborná porota i v roce 2013 nominuje choreografie, které postoupí na Celostátní přehlídku dětského scénického tance v
(koná se na přelomu dubna a května). Předpokládá se, že porota bude vybírat z cca 25 souborů a 35 choreografií (tj. z cca 400 dětí - nejmladších tanečníků z Prahy)
uvedenou celopražskou přehlídku podporuje dlouhodobě, při partnerství poskytlo v letech 2010 a 2011 částku 50 tis. Kč, v roce 2012 částku 40 tis. Kč. Projekt je lo
významu, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

124 000
55 000
55 000
Festivalová postupová
přehlídka scénického tance
mládeže a dospělých pro hl. m.
Prahu a St. kraj
Soutěžní přehlídka je žadatelem o partnerství pořádána již po patnácté a má svůj 27. ročník. Vzhledem k napjatému časovému harmonogramu z důvodu vyššího p
přihlášených souborů a choreografií je tato přehlídka koncipována jako dvoudenní minifestival (v roce 2012 se zúčastnilo 18 souborů, které předvedly 31 choreogr
představilo přes 300 tanečníků). Uskuteční se ve dnech 10. - 12.5.2013 v Salesiánském divadle v Praze 8 a je zajišťována v odborné spolupráci s NIPOS ARTAMA
se konají také vzdělávací semináře pro zúčastněné soubory a jejich vedoucí a rozborový seminář v závěru projektu. Nejlepší choreografie z tohoto celopražského k
přehlídky postupují na Národní přehlídku scénického tance konanou koncem října 2013 v Jablonci nad Nisou. Jedná se o dlouhodobě podporovaný významný proje
neprofesionálního umění, na který hl. m. Praha poskytlo při partnerství v letech 2010 a 2011 vždy částku 45 tis. Kč, v roce 2012 poskytlo částku 40 tis. Kč. Projekt
významu, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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1413259/2012 ART CALIBRE, Národní 59/30, 110
00 Praha 1 - Nové Město,
IČO:69346496

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP

1/3

Poř.
č.

8

Č. j.

Žadatel

1476516/2012 Richard Langer

Název projektu

XIII. ročník udílení cen Ď, dík
mecenášům, dobrodincům a
morálním vzorům

Celkové
náklady
projektu

Kč
800 000

Požadovaná
částka

Kč
670 000

Podpora v
režimu "de
minimis" *

projekt s
podporou v
režimu "de
minimis"

Doporučení
výboru**

Kč
300 000

Žádost o partnerství k závěrečné akci - finále - 13. ročníku projektu, který mapuje a prezentuje současné české mecenášství a sponzoring v oblasti kultury a charity
kampaň probíhá v období leden-květen 2013 (předpokládá se na 450 nominací v rámci ČR) a v každém kraji se uskuteční "krajské kolo" určující vítěze kraje. Finál
ceremoniál - se koná v Národním divadle dne 20.6.2013. Ceny předávají významné osobnosti (např. cenu za morální vzor předává kardinál Dominik Duka). Cenu Ď
než 150 osobností, a to nejen za velké dary, ale i za "obyčejné lidské počiny", které jsou důležité v občanském životě. Poslední tři ročníky pražské části - finále pro
konaly za schváleného partnerství partnerství hl. m. Prahy, které poskytlo v letech 2010 a 2011 vždy částku 300 tis. Kč, v roce 2012 částku 280 tis. Kč. Projekt se t
českých mecenášů a českých účastníků pražského finále. Finanční částka bude poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" žadatel dosud n
9

1512341/2012 Společnost Franze Kafky, o. s., Široká Mezinárodní literární Cena
546 250
200 000
200 000
65/14, 110 00 Praha 1 - Josefov,
Franze Kafky 2013 - 13. ročník
IČO:00570745
Tuto mezinárodní literární cenu zřídila Společnost Franze Kafky ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Je udělována jednou ročně na základě rozhodnutí poroty
odborníků z různých zemí z okruhu literární vědy a historie, a to od roku 2001. Kritériem pro výběr laureáta je kvalita a výlučnost jeho uměleckého díla, jeho huma
charakter a přínos kulturní, jazykové a náboženské toleranci. Cenu předává předseda výboru Společnosti Franze Kafky a primátor hl. m. Prahy. Předává se zmenšen
odlitek pomníku F. Kafky. Hl. m. Praha poskytuje každoročně částku 200 000 Kč (na finanční odměnu laureáta) a bezplatné využití Brožíkova sálu pro udílení této
týká vybrané osobnosti, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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1513495/2012 Český klub kinoamatérů - videoklub Krajská soutěž amatérského
35 000
25 000
25 000
Praha, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha filmu 2013
6, IČO:67362664
Krajská soutěž Praha je součásti celostátní vrcholové soutěže Český videosalon, který se koná ve dnech 18.-20.6.2013 v Ústí nad Orlicí. Krajské soutěže se mohou
autoři a filmové skupiny, které působí na území hl. m. Prahy. Protože tato soutěž nemá předvýběr, pro mnoho autorů se jedná o první veřejné uvedení snímků. Po s
následují osobní pohovory členů odborné poroty s jednotlivými autory. Tato krajská postupová soutěž byla podpořena v roce 2010 a v roce 2011 vždy částkou 30 t
pražské kolo soutěže, projekt je lokálního významu, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP

1/4

Poř.
č.

11

Č. j.

Žadatel

1523583/2012 Svaz českých knihkupců a
nakladatelů, o.s., Mariánské náměstí
190/5, 110 01 Praha 1 - Staré Město,
IČO:47610492

Název projektu

Cena Jiřího Ortena 2013

Celkové
náklady
projektu

Kč
214 000

Požadovaná
částka

Podpora v
režimu "de
minimis" *

Kč
50 000

-

Doporučení
výboru**

Kč
50 000

Cena byla založena Kolegiem pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělávání v roce 1986 s cílem oceňovat autory publikující tehdy v samizdatu. V letech 1990-2
její udílení Nakladatelství Mladá fronta a od roku 2009 její organizaci a udílení převzal Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Tato cena je již řadu let určena mla
třiceti let a patří mezi nejvýznamnější české literární ceny. Partnerství hl. m. Prahy spočívalo vždy v poskytnutí finanční částky ve výši 50 000 Kč (tato částka je ur
oceněného autora). Cena je předávána za účasti představitele hl. m. Prahy, v posledních letech vždy v době konání Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. P
týká vybraného českého autora, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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1554552/2012 INTER-KONTAKT-GRAFIK,
občanské sdružení, Melantrichova
504/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
IČO:70099006

Jubilejní XX. ročník celostátní
soutěže volné grafiky "Grafika
roku 2013" a XIX. ročník Ceny
Vl. Boudníka

635 000

250 000

projekt s
podporou v
režimu "de
minimis"

250 000

Celostátní soutěž Grafika roku je určena českým žijícím grafikům včetně studentů. Od svého vzniku v roce 1994 se koná ve spolupráci s hl. m. Prahou a pod záštito
primátora. Profesionální jury rozhodují o oceněních (po 10 tis. Kč) v 7-8 kategoriích, které odpovídají žánrové a technologické členitosti grafiky. Cena Vl. Boudník
za život, za významný a inovativní přínos české grafice a není možné ji dělit. Má svoji porotu a statut. Výstava Grafika roku a Cena Vl. Boudníka jsou jedinečné ud
projekt si klade za cíl podporovat uměleckou i společenskou prestiž výtvarného oboru s bohatou minulostí a tradicemi a schopného rezonovat současný svět, aktuál
témata. Pro umělce je tvůrčí motivací a platformou pro vzájemné generační poznávání. Žadatel obdržel v roce 2010 částku 200 tis. Kč, v letech 2011 a 2012 vždy
Kč. Projekt je evidován v centrálním registru podpor "de minimis". Finanční částka bude poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" - žada
818 €.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP

1/5

Poř.
č.

15

Č. j.

Žadatel

1573905/2012 Společnost přátel fotografie,
Mánesova 13, 120 00 Praha 2,
IČO:45770646

Název projektu

Celkové
náklady
projektu

Kč
750 000

CENA PRAHA
FOTOGRAFICKÁ

Požadovaná
částka

Kč
380 000

Podpora v
režimu "de
minimis" *

projekt s
podporou v
režimu "de
minimis"

Doporučení
výboru**

Kč
150 000

Žadatel o partnerství pořádá inovovanou soutěž a výstavu navazující na mnohaletou osvědčenou tradici. Cena Praha fotografická je od tohoto 17. ročníku hlavní ce
Uděluje ji primátor na návrh poroty tomu z autorů, jehož soutěžní snímek nebo soubor snímků nejlépe obrazově vystihl proměnu metropole v posledním roce. Cen
primátor ji osobně předává při vyhlášení výsledků soutěže a zahájení výstavy. Jedná se o úspěšnou a bohatě obesílanou soutěž pro amatérské fotografy, která umož
prezentaci jejich tvorby. Projekt je zároveň celoměstsko soutěží neprofesionálního umění pořádanou ve spolupráci s NIPOS - odborným útvarem pro neprofesionál
aktivity dospělých a estetické aktivity dětí a mládeže a je podporován MK ČR. Hl. m. Praha poskytlo v letech 2010-2012 vždy částku 150 tis. Kč. Inovace projektu
CENA PRAHA FOTOGRAFICKÁ jeho hlavní cenou, nemá vliv na posuzování veřejné podpory. Projekt je evidován v centrálním registru podpor "de minimis". F
bude poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 193 704 €.
CELKEM

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP

7 937 250

3 890 000

1 790 000

1/6

Rada HMP

Kč
20 000

účastní celostátní
u obvodních kol,
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mezi členskými
60 000

vadlo poezie.
jmé, že v sobě
dice, ale i
tivace. Jedná se o
vňuje

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Rada HMP

Kč
50 000

dku děti poznávají
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ního významu,
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adatel dosud
80 000

vě Hronově) a
zajímavé naplnění
cích. Přehlídka
zultace,
odporovaná, v
u soutěž a obchod
Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Rada HMP

Kč
50 000

ha 8. Je určena
dětský tanec
účastnilo 17
v Kutné Hoře
). Hl. m. Praha
okálního

55 000

počtu
rafií, v nichž se
A. V jejím rámci
kola soutěžní
ekt v oblasti
t je lokálního

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Rada HMP

Kč
300 000

y. Nominační
le projektu Ď již získalo více
ojektu Ceny Ď se
týká vybraných
nečerpal.
200 000

složené z
anistický
ný bronzový
o ceny. Projekt se
25 000

u zúčastnit všichni
skončení projekce
tis. Kč. Jedná se o

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Rada HMP

Kč
50 000

2008 organizovalo
dým autorům do
rčena pro
Projekt -cena- se

250 000

ou jeho
ka je udílena 1x
dálostí. Tento
lní výtvarná
částku 250 tis.
ateli zbývá 198

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Rada HMP

Kč
150 000

enou soutěže.
na je věcná a
žňuje důstojnou
lní umělecké
u, kdy se stává
Finanční částka
1 790 000

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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