
výše částky přesahující 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Akce konaná z přímé iniciativy hlavního města Prahy
Poř. 

č.
Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP ZHMP

Kč Kč Kč Kč Kč
29 2119405/2015 FEBIOFEST s.r.o., Růžová 951/13, 110 

00 Praha 1, IČO: 26721546
Febiofest 2016 44 500 000 10 000 000 5213 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Tabulka celkem: 44 500 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/69 ze dne 25. 2. 2016

Festival je jednou z největších audiovizuální akcí nejen v Praze, ale i v celé střední Evropě. Usnesením RHMP č. 2904 ze dne 24.11.2015 se Febiofest zařadil mezi sedm 
nejvýznamnějsích kulturních akcí, které se každoročně konají v Praze a které mají významný mezinárodní přesah. Od roku 2008 se bezprostřední vazba na hlavní město odráží i v 
názvu festivalu - Mezinárodní filmový festival Praha/Prague International Film Festival. Každoročně nabízí ty nejlepší filmy - mj. z prestižních festivalů celého světa - oceněné 
snímky z Berlína, Cannes, Benátek, Toronta, San Sebastianu a dalších „áčkových“ festivalů včetně několika filmů, které získaly Oscara. Dvacátý třetí ročník má termín konání v 
Praze ve dnech 17.3–25.3. Mezinárodní festival FEBIOFEST  je sice především diváckým festivalem – a jako takový se snaží  vyjít vstříc divákovi – současně se však programoví 
ředitelé Hana Cielová a Štefan Uhrík zaměřují na prohloubení kvality jednotlivých vybraných titulů.  Konstantní   zůstává rozložení programu do sekcí, i v příštím ročníku bude 
většina z více  než 150 titulů z přibližně 50 zemí světa uvedena v české premiéře  s tím, že pražská část zahrnuje cca 450 projekcí. Každý rok také festival uvádí nejvýznamnější 
tvůrce - vloni přivezl přes 40 zahraničních hostů z Evropy, Asie i Ameriky. Součástí přehlídky je udělení Ceny Kristián za přínos světové kinematografii, workshopy, setkání s 
hosty, doprovodný hudební program či charitativní partnerství. Návštěvnost pražské části festivalu se pohybuje kolem 65 000 diváků (vstupné zůstává kinům). FEBIOFEST je 
jedním z pilířů pražského kulturního života, a proto je městem dlouhodobě podporován, žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech:  2013 - 
2.500.000 Kč, 2014 – 2.000.000 Kč (+ dar PRM MHMP 1.950.000 Kč), 2015 – 3.500.000 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**.

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016

Vysvětlivky:
*   Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/1
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