Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 419 ze dne 26. 2. 2016

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016
výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Část A
Cena v oblasti kultury a umění
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
784 500
298 720
5213
250 000

Rada HMP

Kč
2171109/2015 Nadace Hollar, Smetanovo nábřeží 995/6, Grafika roku 2016 - příprava
250 000
Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO:49629573
Celostátní soutěž volné grafiky „Grafika roku 2016“ a Cena Vladimíra Boudníka si kladou za cíl podporovat uměleckou i společenskou prestiž výtvarného oboru s bohatou
minulostí a tradicemi , schopného rezonovat současný svět a aktuální výtvarná témata. Informují o zcela aktuální grafické scéně a nových tendencích oboru. Pro umělce jsou velkou
tvůrčí motivací a platformou pro vzájemné generační poznávání. Představují jedinečnou, originální a nenahraditelnou událost v domácím i celosvětovém měřítku. Umožňuje nejen
teoretikům, ale i samotným umělcům každoročně zhodnotit posun a trendy v grafické umělecké tvorbě. Výstava se již tradičně koná v prostorách pražského Clam-Gallasova paláce.
V současné době došlo vzhledem k náhlému odchodu PhDr. Simeony Hoškové, ředitelky sdružení Inter-Kontakt-Grafik, která projekt od počátku jeho existence pořádala, ke změně
pořadatele, kterým se stala Nadace Hollar /organizace, jejímž cílem je všestranná podpora, ochrana a rozvoj české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších
fenoménů české výtvarné kultury/. Žádaný příspěvek bude vynaložen na přípravy projektu, které budou probíhat v roce 2016. Realizace výstupního projektu je plánována od února
do května 2017. Předchozí žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2013 –250.000 Kč, 2014 - 250.000 Kč. Nadace Hollar získala v roce
2015 – 250.000 Kč. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**. V této žádosti se jedná o přípravu projektu,
který se uskuteční až v roce 2017.
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Tabulka celkem:

Vysvětlivky:
* 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

784 500

298 720

250 000

250 000

250 000

1/1

Část B
Akce konané z přímé iniciativy hlavního města Prahy
Poř. č.

5

Č. j.

Žadatel

Název projektu

1736878/2015

Celkové Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
2 240 000
160 000
5213
0

Rada HMP

Kč
0

Regionální televize CZ s.r.o., Navrátilova 14dílný Historický tv cyklus Doteky
666/7, 110 00, Praha - Nové Město,
otce vlasti Karla IV.
IČO:24141372
Regionální televize CZ s.r.o. v koprodukci se zapsaným spolkem Otec vlasti Karel IV. a produkční agenturou Agency Prague Cherry, spol. s r.o., připravuje při příležitosti 700.
výročí narození Karla IV. televizní historický dokumentární cyklus. Projekt by měl mít 14 dílů, stejně jako je 14 krajů. Každý díl se bude věnovat místům z daného regionu, proto
byly požádány o záštitu a finanční podporu projektu všechny kraje. Uvedené celkové náklady jsou na celý projekt. Požadovaná částka se rovná nákladům na výrobu 1 dílu cyklu.
Natáčení se koná na jaře 2016, premiéra vysílání bude na podzim 2016. V souvislosti s natáčením a vysíláním proběhne širší mediální kampaň. Dosavadní podpora žadatele: v
minulých letech nebyl příjemcem finanční podpory v oblasti KUL. V případě podpory bude finanční částka poskytnuta v režimu "de minimis".
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2194631/2015 Mgr. Taťána Čechovská

JONAS KAUFMANN - NESSUN
5 100 000
1 980 000
5212
300 000
300 000
DORMA
Německý tenorista Jonas Kaufmann patří v současnosti k nejlepším a nejžádanějším hlasům na světě, o jeho vystoupení usilují nejvýznamnější světové operní domy a
nejprestižnější koncertní sály několik let dopředu a jsou dlouho dopředu vyprodána. Jeho současné turné Nessun dorma překonává rekordy v prodeji i ve výši ceny vstupenek. Turné
započaté v milánské La Scale pokračuje přes Londýn, Paříž, Brusel a koncertní sály v Německu, bude ukončeno v Mnichově v dubnu 2016. Pořadatelům se podařilo do tohoto turné
zařadit unikátně také Prahu a díky tomu mohou Pražané, čeští i zahraniční návštěvníci Prahy, být svědky této výjimečné hudební události, která se měla původně uskutečnit 23. října
2015 ve Smetanově síni Obecního domu, z důvodu onemocnění hlavního protagonisty však musela být odložena na 16. 3. 2016. Pořadatel tím utrpěl významnou finanční ztrátu. I
přes relativně vysoké vstupné jsou vstupenky na tento koncert již téměř vyprodány, velkou část publika tvoří zahraniční posluchači, kteří při této příležitosti navštíví Prahu. Akce
tím bezesporu přispěje k propagaci a prestiži Prahy doma i v zahraničí. Akce získala záštitu primátorky hl. m. Prahy a Velvyslance Spolkové republiky Německo. Bude místem
setkání významných osobností kulturního, politického, i zástupců diplomacie. Žadatelka o finanční podporu hlavního města Prahy v minulých letech nežádala. U tohoto projektu je
uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.
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2194623/2015 Nadační fond Festival spisovatelů Praha,
Revoluční 28, Praha 1, 110 00
IČO:66004977

Festival spisovatelů Praha

Vysvětlivky:
* 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

7 200 000

1 900 000

5229

900 000

900 000

1/2

Žadatel o partnerství působí na kulturní scéně 25 let a zajišťuje celoroční činnost neziskového charakteru v oblasti kulturní a uměleckého vzdělávání. Hlavní náplní nadačního fondu
je organizování mezinárodního literárního setkávání spisovatelů. Spolupracuje s prestižními zahraničními festivaly a se světovými literárními osobnostmi včetně nositelů Nobelovy,
Pulitzerovy, Bookerovy a Goncourtovy ceny. Poskytuje prostor k dialogu mezi spisovateli a publikem prostřednictvím panelových diskuzí, autorských čtení a autogramiád. Festival
každoročně vyzdvihuje jedno diskuzní téma na aktuální společenské otázky. V roce 2016 je tématem zločin a trest. Hlavní festivalová akce je připravována na listopadový termín.
Spojuje literaturu s dalšími obory jako videoart, mapping, videoprojekce a veškerá představení a diskuze jsou přenášena živě přes internet. Festival má své místo také ve vysílání
České televize. V rámci programu se uděluje cena Spirose Vergose za svobodu projevu. Mezi držiteli této ceny je Natálie Gorbaněvská, Gunter Grass, Adonis, Juan Goytisolo,
Constantine Kokossis a další. Dosavadní podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2013 – 2.000.000 Kč (dar), 300.000 Kč (grant), 2014 – 1.000.000 Kč (dar),
300.000 Kč (partnerství), 2015 – 900.000 Kč (partnerství). U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.
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68285/2016

Spolek sochařů České republiky,
III. Sochařské sympozium
540 000
540 000
5222
430 000
430 000
Bělohorská 165/10, Střešovice, 169 00,
Praha 6, IČO:15890228
Spolek sochařů Čech, Moravy a Slezska usiluje o zachování sochařských tradic a jejich rozvoj, proto pořádá sochařské soutěže, výstavy a v poslední době sympozia. Ta zvyšují
zájem veřejnosti o výtvarné umění a podporují interakci kultury s veřejností. Celý projekt bude mít kromě výtvarné hodnoty soch také funkci osvětovou. Návštěvníci sympozia uvidí
jak vzniká socha a mohou o tomto procesu s autory diskutovat. Sympozium bude realizováno jako sochařské, materiál určený k vytvoření soch je Hořický pískovec. Zájemci reagují
na výběrové řízení, předloží prostorovou, nebo alespoň kresebnou skicu uvažovaného díla. Porota vybírá podle návrhu 5 uchazečů. Sochaři mají na vytvoření soch jeden měsíc.
Projekt se koná 14.5.-14.6.2016. Podpora projektu v posledních třech letech v oblasti KUL: 2013 - nežádal, 2014 - 500.000 Kč/ I.sochařské sympozium Lysolaje/. 2015 - 440.000
Kč/II.sochařské sympozium Lysolaje/ - v obou případech při partnerství. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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
Nařízení**.
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84717/2016

41

101773/2016 MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná FESTMICHAEL 2016
škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.,
Machkova 1646/II, 149 00 Praha 4,
IČO:25607375

Kateřina Lukášová

BOHEMIA DESIGN MARKET
155 000
100 000
5212
0
0
PRAHA # 1
První ročník prodejní výstavy současné české a zahraniční nezávislé tvorby s názvem Bohemia Design Market #1, na kterém se představí 40 talentovaných tvůrců a designérů z
Rakouska, Polska, Maďarska a České republiky společně s českými neziskovými organizacemi Nadační fond Pink Bubble, SE.S.TA, Dobrotety, Rosa ad., se koná o víkendu 12.13.3.2016 v kulturní prostoru Le Royal na Praze 2. Cílem projektu není pouze představit tvorbu současných designérů, ale také propojit jednotlivé tvůrce, projekty a neziskové
organizace. Této myšlence bude věnován sobotní večer, kdy se uskuteční networking mezi vystavovateli, pořadateli a partnery akce. Prodejní výstava bude doplněna doprovodným
kulturním programem. Žadatelka dosud nežádala o podporu HMP v oblasti KUL. V případě podpory bude finanční částka poskytnuta v režimu "de minimis".

Vysvětlivky:
* 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

800 000

350 000

5213

200 000

200 000

1/3

V rámci sedmého ročníku projektu FESTMICHAEL 2016 se uskuteční soutěžní přehlídka filmů studentů z oboru Filmová tvorba dne 21. 6. 2016 v kině Lucerna a výstava prací
absolventů oborů Fotografická tvorba a Grafický design, která potrvá do 19. 7. 2016 na náměstí Míru. Akce iniciovaná studenty umělecké školy MICHAEL (SŠ a VOŠ reklamní a
umělecké tvorby) si klade za cíl prezentovat uměleckou tvorbu studentů dané školy, informovat veřejnost o činnosti nastupující generace umělců a zároveň tak získat její zpětnou
vazbu a v neposlední řadě zkvalitnit a zkultivovat veřejný prostor. Vystavené projekty bude hodnotit porota složená z renomovaných uměleckých osobností spolupracujících se
školou a kmenoví vyučující školy. Vernisáž doprovodí hudební produkce. Organizátoři předpokládají účast na zahájení akce cca 800 lidí. V rámci projektu se představí více než
120 studentů školy a jejich zviditelnění napomůže také přislíbená mediální spolupráce elektronických i tištěných médií. Žadatel dosud nežádal na tento projekt o podporu HMP v
oblasti KUL. Finanční částka bude poskytnuta v režimu "de minimis".
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101783/2016 DaDa plus s.r.o., Petrská 1168/29, 110 00 I'MOZART Prague Music Festival
21 000 000
5 500 000
5213
0
0
Praha 1, IČO:61855006
Projekt Hudební festival I´MOZART vzniká u příležitosti dvojího výročí W. A. Mozarta – 260 let od jeho narození a 225 let od jeho úmrtí. Nabízí několik významných koncertů a
operních představení v podání českých a zahraničních souborů a interpretů velkého formátu. Ve světě je mnoho míst spojovaných s Mozartovým jménem, ale v současné době je
pouze Stavovské divadlo posledním dochovaným místem, kde Mozart za svého života působil a dirigoval svá díla. Jedinečná akustika dělá z tohoto místa unikátní scénu světového
významu. Proto pořadatelé jako místo konání podstatné části festivalu zvolili Stavovské divadlo a dále také Rudolfinum, které je s hudbou spojováno od svého otevření v roce 1885.
Je plánováno celkem 10 akcí, koncertů a operních představení, ve spolupráci s Národním divadlem Praha, Národním divadlem Budapešť (režie Jiří Menzel), renomovaným
souborem mnichovského divadla, Českou filharmonií, Pražským komorním orchestrem a dalšími renomovanými umělci, např. Adrianou Kučerovou, Štefanem Kocánem, čínským
klavíristou Yundim a mnoha dalšími. Součástí festivalu jsou i Gala koncerty, závěrečný Gala koncert se uskuteční 16. 12. 2016 v Rudolfinu. V případě podpory tohoto projektu
bude uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.
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114871/2016 Divadlo v Řeznické, o.p.s., Řeznická
35 let Divadla v Řeznické
8 000 000
2 000 000
5221
1 500 000
1 500 000
662/17, 110 00, Praha 1, IČO:28190602
Projekt bude realizován v průběhu celého roku 2016. V dubnu bude uvedena česká premiéra Cock od Mike Bartletta. Tato inscenace bude uváděna rovněž v rámci festivalu Prague
Pride. V listopadu bude uvedeno v české premiéře Odvolání od Billa C.Davise. Projekt se naplno rozjede především od září 2016 akcí Dny otevřených dveří – přehlídkou
nejnovějších inscenací koncipovanou jako Otevřený prostor, kdy se propojí jeviště s hledištěm, diváci budou moci nahlédnout do zákulisí a po představení se s herci setkat a
diskutovat s nimi. V divadle bude instalována výstava fotografií (mezi nimi inscenace Leni z r. 2014, za niž Vilma Cibulková získala Cenu Thálie) a dokumentačních materiálů,
budou uspořádány komentované prohlídky. Projekt vyvrcholí celodenní akcí Noc divadel, která bude koncipována pro celé rodiny jako Nářez v Řeznické: dopolední představení
pro děti, workshopy ve zkušebně, scénická čtení, besedy, zkouška nové inscenace Odvolání za účasti diváků. Na závěr bude vyhlášena literární soutěž pro začínající autory – esej na
téma Odvolání. V posledních třech letech bylo divadlo pravidelným příjemcem grantu města: 2013 – 1.800.000 Kč, 2014 – 1.750.000 Kč, 2015 – 1.700.000 Kč. Pro rok 2016 grant
nebyl doporučen. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.
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119661/2016 NedomYsleno ČR, s.r.o., Hrusická 2510/2, Mezi ploty 2016
141 00, Praha 4 - Záběhlice,
IČO:27390381

Vysvětlivky:
* 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

4 898 000

950 000

5213

700 000

700 000

1/4

Projekt se realizuje od roku 1992 v těsné spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. Jeho cílem je nejen medializovat téma psychické rovnováhy a duševního zdraví, ale také
nabízet prostřednictvím odborníků konkrétní pomoc všem, kteří ji potřebují. Vyvrcholením pak je divadelní a hudební festival – velký happening konaný v květnu 2016 v areálu
Psychiatrické nemocnice Bohnice. Na 13 scénách se zde představí více než 100 hudebních a divadelních souborů a jednotlivých interpretů, mezi nimiž jsou i soubory zdravotně
postižených, kteří mají jedinečnou možnost prezentovat výsledky svého uměleckého snažení široké veřejnosti. Festival se těší každoročně mimořádné divácké návštěvnosti,
programovou nabídku zaměřuje i na rodiny s dětmi. Projekt je finančně podporován hl. m. Prahou: 2013 – schválený příspěvek 300.000 Kč nebyl přijat z důvodu nízké částky, v
roce 2014 – 950.000 Kč, 2015 - 500.000 Kč. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.
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123863/2016 Česká Federace fotografického umění,
PhotoArt Prague (výstava
740 700
350 000
5222
0
0
Vlašimská 2492/5, 101 00 Praha 10,
mezinárodní fotosoutěže)
IČO:27012221
Fotografická výstava je vyvrcholením 2. ročníku fotosoutěže „PhotoArt Prague", která je svým rozsahem největší fotosoutěží organizovanou v ČR. Účastní se jí jak amatérští, tak
profesionální fotografové z celého světa. Do letošního ročníku je přihlášeno 7.030 snímků od 547 autorů ze sedmdesáti zemí světa. Soutěž probíhá pod patronací mezinárodních
organizací a svazů, které vyžadují dodržení určitých pravidel, ale úspěšným fotografům poskytují ceny a čestná uznání (FIAP - Mezinárodní federace fotografického umění (pod
UNESCO), RPS - Královský svaz fotografů UK, PSA - Fotografický svaz Ameriky, GPU - Celosvětový svaz fotografů, ISF - Obraz bez hranic Francie, IAAP - Mezinárodní
asociace uměleckých fotografů a ČFFU - Česká Federace fotografického uměni). Celkem je v soutěži 129 cen (web soutěže: salon.photoart.cz). Po uzávěrce digitálního příjmu
snímků do soutěže, (11.1. 2016), která měla 6 kategorií, zasedla mezinárodní porota (16.1.2016) a v několika stupních vyřazovacích kol vybrala téměř 2.000 nejkvalitnějších
fotografií, mezi kterými zvolila i ty nejúspěšnější - vítězné. Právě z nich bude sestaven výběr cca 250 fotografií, které budou k výstavě vytištěny a adjustovány. Široké, nejen
fotografické veřejnosti, bude tak představena tvorba různých forem zpracování, tradic vytvářejících jakési „školy" s typickými prvky, témat, prostředí i originálního uchopení
možnosti vyjádření se jednotlivých autorů prostřednictvím fotografického obrazu. Díky obrovskému souboru zaregistrovaných snímků vzniká podle zkušeností organizátorů při
výběru kolekce, která je sama o sobě nečekaným zážitkem na české fotografické scéně a i nefotografující veřejnost je vždy po shlédnutí (i v případě menších soutěží) nadšena. Právě
v této silně obsazené soutěži uspělo hned několik českých fotografů. Pro povzbuzení jejich i všech dalších zejména neprofesionálních fotografů v další tvorbě, získání nových
zájemců a pro prezentaci kvality v Praze organizovaných mezinárodních fotosoutěží, by chtěli právě tuto výstavu, soutěže jménem Prague, uspořádat viditelnější formou, než si
mohou dovolit organizátoři z vlastních finančních zdrojů. Samozřejmě, že s tím je spojena i volba výstavních prostor v centru Prahy, která je cílena na reprezentativní představení
umělecké akce organizované v Praze, ale s výrazným mezinárodním přesahem, a to nejen Pražanům, ale i všem hostům i ze zahraničí. Významným dnem se speciálním programem
bude vernisáž, se slavnostním předáváním cen a promítáním podstatné části snímků porotou přijatých do užšího kola výběru. Žadatel dosud nežádal o podporu HMP v oblasti KUL.
V případě podpory tohoto projektu bude uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.
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6 843 000
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Subjekt Czech Architecture Week, s.r.o. je především pořadatelem Architecture Week Praha. Ten patří mezi tradiční oborové mezinárodní festivaly architektury a urbanismu v
České republice i střední a východní Evropě, který podporuje rozvoj cestovního ruchu a zároveň zvyšuje prestiž hl. m. Prahy v zahraničí. Festival posiluje povědomí o
architektonickém a kulturním dědictví ČR na mezinárodní úrovni. V roce 2016 se bude konat jubilejní 10. ročník tohoto festivalu moderní a současné architektury. Součástí
festivalu budou, jako každý rok, národní výstavy, přednášky, semináře, procházky za architekturou, besedy, promítání filmů o architektuře i workshopy. Architektura jako jednotící
prvek mezi jednotlivými zeměmi a kulturními okruhy bude představena ve třech základních celcích – pilířích střešního projektu, které budou traktovány do významných a
atraktivních prostor, kterými jsou: Valdštejnská jízdárna, Senát ČR a Jiřský klášter na Pražském hradě. Projekt má výsostné garance, příkladem může být výstava Organické
město/MOBILITY CITY v gesci a kurátorské péči doc. Ing.arch. Radomíry Sedlákové. Součástí projektu bude i odborná konference za účasti dopravních odborníků a zástupců
ministerstev a zajímavých osobností z řad zahraničních odborníků. Tematicky doplňuje zastřešující projekt výstava Hravý architekt – Architektura 14.století očima dětí a
Architektura pro korunu – Lidé a architektura v době Karla IV. Činnost Společnosti s ručením omezeným Czech Architecture Week ji kvalifikuje k pořádání kvalitních projektů,
které tematizují obor architektura a popularizují jej, aplikují její principy pro pochopení a kvalitní zpřístupnění. Dosavadní podpora žadatele: v minulých letech nebyl příjemcem
finanční podpory HMP v oblasti KUL. V oblasti cestovního ruchu získal podporu (na projekt Architecture Week Praha 2015) při partnerství v roce 2015 - 1 000.000 Kč. U tohoto
projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora bude poskytnuta 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 Nařízení**.

Tabulka celkem: 57 516 700 15 825 000

5 030 000

5 030 000

Partnerství celkem: 58 301 200 16 123 720

5 280 000

5 280 000
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vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014
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