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

Požadovaná 
částka Položka Výsledek 

bodování 
Návrh 

komise RHMP ZHMP 

AD/049 S-MHMP 
1105153/2016 26633191 - CZECHDESIGN.CZ, z. s. CZECHDESIGN - program na 

léta 2018 - 2021 

1 080 000 430 000 5222 

78 

400 000 400 000 400 000 
1 145 000 462 000 5222 400 000 400 000 400 000 
1 138 000 459 000 5222 400 000 400 000 400 000 
1 034 000 405 000 5222 400 000 400 000 400 000 

Organizace CZECHDESIGN se od r. 2003 kontinuálně věnuje rozvoji  a prezentaci designu v ČR. Program pro léta 2018 - 2021 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: Czechdesign je zavedenou institucí systematicky se soustřeďující na design a jeho 
popularizaci v nejširším slova smyslu. Je pořadatelem nejen výstav v malém prostoru své galerie, ale také dílen a dalších doprovodných programů seznamujících veřejnost s podobami 
aktuálních přístupů k designu. Přínosné jsou i výstavy a přednášky zahraničních autorů. Všemi aktivitami rozvíjí jak povědomí o tom, co obnáší design, ale doplňuje i možnost 
vzdělávání mladých designérů. Význam Czechdesignu v kontextu pražské kulturní nabídky a rozvoje kulturní infrastruktury je velmi důležitý jak poskytovaným zázemím, výbornou 
orientací v aktuální situaci ve světě tak jako informační centrum.  
 
 
 
Sumář 

Odbornost Počet doporučených 
víceletých projektů 

Počet nedoporučených 
víceletých projektů 

Počet nevyřazených 
víceletých projektů 

Počet vyřazených 
víceletých projektů 

Přiznaný 
grant rok 

2018 

Přiznaný 
grant rok 

2019 

Přiznaný 
grant rok 

2020 

Přiznaný 
grant rok 

2021 
Přiznaný 

grant celkem 

Výtvarné umění, 
fotografie 1 0 1 0 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 

Celkem 1 0 1 1 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 
 
 
 
Součet za položky 
Položka Přiznaný grant 2018-2021 
5222 1 600 000 
 
 
 




