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

Požadovaná 
částka Položka Výsledek 

bodování 
Návrh 

komise RHMP ZHMP 

BD/374 S-MHMP 
1005129/2016 

26633191 - CZECHDESIGN.CZ, 
z. s. 

CZECHDESIGN - program 
na rok 2017 1 097 000 410 000 5222 74 300 000 300 000 300 000 

Program pro r. 2017 se skládá z výstav a doprovodných akcí zacílených převážně na představování mladých talentů v oblasti  designu široké veřejnosti a ze vzdělávacích projektů určených 
jak veřejnosti, tak designérům a autorům, které jsou připravované s cílem rozvoje a vzdělávání směrem k profesionalizaci pražské designérské scény a užitého umění jako celku. Cílem 
aktivit CZECHDESIGN je podpora a prezentace takových designérských přístupů, které kromě estetických kvalit splňují také nároky na funkčnost, užitnost, udržitelnost a přístupnost všem 
skupinám uživatelů bez ohledu na jejich věk, schopnosti, specifické potřeby a zdravotní omezení. Dlouhodobá činnost organizace výrazně posouvá modelování představ o podobě a funkci 
designu z roviny luxusu do podoby praktické, funkční a přístupné. V této činnosti jde ojedinělý případ na české scéně. Žadatel získal na svoji  činnost podporu HMP v oblasti  KUL v 
posledních 3 letech: 2014 - 350.000 Kč, 2015 - 400.000 Kč, 2016 - 400.000 Kč. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové výjimky dle nařízení EK č.651/2014. GK: Galerie 
Czechdesign je jedinou pražskou galerií, která se dlouhodobě a komplexně soustředí na prezentaci a propagaci současného produktového, průmyslového i grafického designu. Kromě 
řady výstav, které se v Galerii CZD za poslední léta realizovaly, je třeba vyzdvihnout mnoho doprovodných vzdělávacích programů, které logicky navazují i na spolupráci galerie s 
českými vysokými školami, kde se design vyučuje. V oblasti zprostředkování a reflexe současného designu se jedná o nadstandardně promyšlený a dramaturgicky dobře založený 
projekt, který diverzifikuje kulturní nabídku HMP. 

BD/409 S-MHMP 
1084576/2016 

27907660 - Pražská galerie 
českého skla, o.p.s. 

Stanislav Libenský Award 
2017 5 785 000 1 800 000 5221 67 350 000 350 000 350 000 

Stanislav Libenský Award je jediná mezinárodní soutěžní výstava skla na světě, do které se mohou hlásit čerství absolventi. Soutěž slouží k mezinárodní prezentaci mladých sklářských 
umělců. Cílem soutěže je pomoci rozvíjet mezi nimi sklářské umění a porovnávat různé přístupy a způsoby práce. Iniciátor soutěže – Pražská galerie českého skla doufá, že díky této 
soutěži a následné dlouhodobé výstavě pomůže mladým umělcům vstoupit do světa businessu a prozkoumat potenciál skla. Laureát soutěže získá letní studijní pobyt na prestižní sklářské 
škole v Pilchucku, USA. Projekt cíleně prezentuje sklářskou tvorbu jako jeden z největších uměleckých potenciálů české kultury, která má možnost uspět na mezinárodním poli. Již 8. 
ročník soutěžní výstavy opět ukáže to nejlepší ze světa mladého skla roku 2017 a přivede do Prahy významné osobnosti. Stanislav Libenský Award systematicky pro Prahu buduje status 
hlavního města sklářské umělecké činnosti ve střední Evropě. Žadatel získal na svoji  činnost podporu HMP v oblasti  KUL v posledních 3 letech: 2014 - 350.000 Kč, 2015 - 300.000 Kč, 2016 - 
230.000 +70.000 Kč. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové výjimky dle nařízení EK č.651/2014. GK: Stabilizovaná soutěžní přehlídka současné sklářské tvorby je 
ojedinělá, podchycuje inovativní díla a mladé talenty, mezinárodní porota zajišťuje globální kritéria umělecké tvorby při hodnocení děl. Vysoký rozpočet vychází z formální 
reprezentativnosti akce. 
 
 
Sumář 

Odbornost Počet doporučených jednoletých projektů Počet nedoporučených jednoletých projektů Počet vyřazených jednoletých projektů Přiznaný grant 2017 
Výtvarné umění, fotografie 2 0 12 650 000 
Celkem 2 0 31 650 000 
 
Součet za položky 
Položka Přiznaný grant 2017 
5221 350 000 
5222 300 000 
 




