
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/78 ze dne 30. 11. 2017

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

Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada ZHMP

Kč Kč Kč

152 Pražský komorní orchestr-

agentura,spol.s r.o., 

Černokostelecká 937/6, 100 00 

Praha 10, IČ:41191030 

Koncert pro Prader - Willi 690 000 400 000 5213 300 000 300 000 300 000

Tabulka celkem: 690 000 400 000 300 000 300 000

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2017

Koncert Pražského komorního orchestru (PKO) se bude konat ve spolupráci s Občanským sdružením Prader Willi. Prader Willi je vrozená genetická vada a takto 

postižených děti se rodí v Čechách každoročně kolem deseti. Pražský komorní orchestr se rozhodl, že bude každý rok pořádat koncert ve spolupráci s tímto 

občanským sdružením, jehož snahou je dostat povědomí o této vrozené vadě co nejširší veřejnosti také prostřednictvím tohoto koncertu. Ke spolupráci přizval 

renomované umělce, Václava Hudečka a Ludmilu Peterkovou. Koncert se uskuteční v koncertní síni sv. Šimona a Judy, na programu jsou díla Antonína Dvořáka, W. 

A. Mozarta, P. I. Čajkovského a Carla Stamitze. V případě podpory projektu bude dotace použita na přípravu a realizaci koncertu pro Prader Willi. Žadatel dosud 

nežádal o záštitu HMP nad tímto projektem. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2015 – 550.000 Kč (grant) + 300.000 

Kč (partnerství), 2016 – 300.000 Kč (grant), 2017 – 300.000 Kč (grant) + 350.000 Kč + 300.000 Kč (IUD na mimořádné koncerty). Požadovaná částka činí 58 % 

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), 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

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1


