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Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek nad 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok
 - projekty neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU
Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Rada HMP ZHMP

Kč Kč v € Kč Kč
1 579848/2011 Nadační fond Festival spisovatelů Praha, 

Revoluční 28, 110 00 Praha 1, 
IČ:66004977

Festival spisovatelů Praha 2012 -
realizace

15 560 234 5 008 000 limit dosud 
nečerpán

IV 3 000 000 3 000 000

Další ročník mimořádně významného festivalu se zahledí do budoucnosti, jeho téma zní: "Existuje pouze budoucnost". Jak vidíme naši budoucnost? Viděli jsme ji v minulosti v 
jasných barvách? Připadá nám dnes šedivá? Je současnost hysterická? Žijeme ve stínu budoucnosti? Na tyto zdánlivě banální, avšak základní otázky budou odpovídat  pozvaní 
spisovatelé. Na galavečeru - "Ať žije budoucnost!" - literární hvězdy, jako je nositel Nobelovy ceny J.M.Coetzee (Austrálie), Tom Stoppard (Velká Británie), Michel Houellebecq 
(Francie), Jerome Rothenberg (USA) a Claude Lanzmann (Francie), nastíní náš osud. Zdá se, že dnešku vládne mnoho z Futurismu počátku 20. století - násilí, rychlost, ničení. 
Pořadatel festivalu chce nabídnout pohled na český futurismus v kontextu kultury bez nánosu ideologií. Festival bude mít jako tradičně vedle akcí konaných na Nové scéně 
Národního divadla řadu doprovodných akcí, na kterých se setkají nakladatelé, filozofové, znalci futuristického hnutí a především pak čtenáři knih. Všechny pořady festivalu budou 
mít živý internetový přenos. Příprava a realizace festivalu jsou již několik let podporovány odděleně.
Na festival konaný v letech 2009 a 2010 byla poskytnuta vždy celková částka ve výši 4 000 tis. Kč. Na festival konaný v roce 2011 bylo poskytnuto celkem 4 100 tis. Kč. Na festival 
konaný v roce 2012 je požádáno o celkovou částku 5 508 tis. Kč, z toho na jeho přípravu v roce 2011 byla poskytnuta částka 500 tis. Kč. Festival spisovatelů se koná 14. - 18.4.2012.

Vysvětlivka: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky) 1/1



Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Rada HMP ZHMP

Kč Kč v € Kč Kč
24 940534/2011 FEBIOFEST s. r. o., Růžová 951/13, 110 

00 Praha 1, IČ:26721546
19. Mezinárodní filmový festival 
Praha Febiofest 2012 - realizace

29 480 000 6 500 000 limit dosud 
nečerpán

III 3 000 000 3 000 000

35 1005554/2011 Pražské jaro, o. p. s., Hellichova 18, 118 
00 Praha 1, IČ:25773194

Pražské jaro 2012 73 115 000 9 500 000 184 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

V 9 000 000 9 000 000

67. ročník festivalu, který je neodmyslitelně spjat se špičkovou hudební tradicí Prahy. Je reprezentativní přehlídkou nejlepších domácích i světových umělců, orchestrů a komorních 
ansámblů, ale v různých tradičních i netradičních koncertních sálech Prahy také platformou světové hudební kultury v nejširším stylovém i žánrovém rozpětí až po nejaktuálnější 
trendy s přesahem do oblasti jazzu a etnické hudby. Další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2012 nebude ve znamení oslav jubilejí, ale v rámci uvolněné 
pestrosti je dramaturgie tradičně obsažná a atraktivní nejen pro znalce a hudební labužníky všech žánrů, ale i širokou veřejnost z Prahy i z celého světa. Mezinárodní hudební soutěž 
Pražského jara zpřístupní výkony mladých umělců veřejnosti a dá tradiční příležitost mladým umělcům pro jejich umělecký růst. Hlavní město Praha tuto reprezentativní pražskou 
přehlídku světové hudební kultury a jejích nejnovějších trendů dlouhodobě podporuje jako mimořádně významný projekt, a to v posledních třech letech částkami ve výši 9 000 tis. 
Kč, 9 000 tis. Kč a 9 500 tis. Kč. Pražské jaro se koná 12.5. - 3.6.2012.

Festival je jednou z největších audiovizuální akcí nejen v Praze, ale i v celé střední Evropě. Nabízí divákům pestré spektrum filmových žánrů, vstupuje i na pole dokumentárního a 
experimentálního filmu. Od roku 2008 se bezprostřední vazba na hlavní město odráží i v názvu festivalu - Mezinárodní filmový festival Praha/Prague International Film Festival. 
Festival představuje za účasti nejvýznamnější tvůrců nejnovější světovou filmovou tvorbu, v posledních letech přivítal např. Bruno Ganze, Hannu Schygullovou, Claudii Cardinale, 
Nikitu Michalkova, Carlose Sauru, Krzystofa Zanussiho, včetně presidenta Evropské filmové akademie , režiséra Wima Wenderse. Devatenáctý ročník se uskuteční ve dnech 22. – 
30.3.2012 – již tradičně ve 14 kinosálech Village Cinemas Anděl, v Biu Ponrepo-Konvikt, v dopoledních hodinách jej doplní projekce Febiofest Junior, večery patří Febio Music 
Festivalu. Celkově je pro rok 2012 připraveno 300 - 400 projekcí z 60 zemí všech kontinentů. Součástí je i vyhlášení Ceny za celoživotní přínos světové kinematografii vybrané 
osobnosti, kterou tradičně předává primátor hl. m. Prahy. 
Návštěvnost pražské části festivalu se pohybuje kolem 130 000 diváků. FEBIOFEST je jedním z pilířů pražského kulturního života, a proto hlavní město Praha přehlídku podporuje 
již od roku 1998. Pro rok 2012 bylo na přípravu festivalu schváleno 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 7 mil. Kč. Přehled finančních příspěvků: 2009 - 2 500 tis. Kč, 2010 - 3 
000 tis. Kč, 2011 – 5 000 tis. Kč.

Vysvětlivka: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky) 1/2



Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Rada HMP ZHMP

Kč Kč v € Kč Kč
103 963586/2011 Ostrovy s. r. o., Švédská 1156/25, 150 00 

Praha 5, IČ:27232948
United Islands 2012 - realizace 25 000 000 3 000 000 198 tis. 

(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

I 2 500 000 2 500 000

143 155 234 24 008 000 17 500 000 17 500 000

9. ročník celoročního multižánrového hudebního pražského festivalu, který dále rozšířil nabídku vystupujících umělců i doprovodného programu. V průběhu posledního ročníku se 
konalo 150 koncertů ve 20 pražských klubech a na 9 scénách ve venkovním veřejném prostoru na vltavských ostrovech a na nábřeží. Projekt v roce 2011 přilákal přes 40 000 diváků. 
I v devátém ročníku bude program pro návštěvníky zdarma. Na festival konaný v letech 2009 a 2010 bylo poskytnuto vždy 1 700 tis. Kč, na rok 2011 byly poskytnuty celkem 2 mil. 
Kč. Na přípravu tohoto festivalu, která byla zahájena v roce 2011, bylo poskytnuto 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 3 500 tis. Kč. Hlavní dny festivalu pod širým nebem 
budou 21. - 23.6.2012.

Vysvětlivka: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky) 1/3
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