Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 275 ze dne 14. 2. 2017
Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2016
výše částek do 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř.
č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
náklady
projektu

Požadovaná
částka

Kč

Kč

Rozpočtová
položka

Doporučení
výboru*

Rada HMP

Kč

Kč

1993040/2016 Svaz českých knihkupců a
Cena Jiřího Ortena 2017
214 000
50 000
5222
50 000
50 000
nakladatelů, Mariánské náměstí
190/5, Staré Město, 110 00 Praha,
IČO:47610492
Cena byla založena Kolegiem pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělávání v roce 1986 s cílem oceňovat autory publikující tehdy v samizdatu. V letech 19902008 organizovalo její udílení Nakladatelství Mladá fronta a od roku 2009 organizaci a udílení této ceny převzal Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Cena je
určena mladým autorům prozaického či básnického díla, a to do třiceti let věku, a patří mezi nejvýznamnější literární ceny. Podmínkou nominace, která má termín
uzávěrky 31. 1. 2017, je knižní vydání díla v českém jazyce během roku 2016. Kandidáty mohou nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a
časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Cena se předává za účasti představitele hl. m. Prahy v době
konání Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Každoroční
podpora hl. m. Prahy spočívá v poskytnutí finanční částky ve výši 50.000 Kč (partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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1850101/2016 Mezinárodní křesťanské
Kulturou proti
836 383
300 000
5223
200 000
200 000
velvyslanectví Jeruzalém - česká antisemitismu
pobočka, Thomayerova 800/5,
Krč, 140 00 Praha,
IČO:63833204
Čtrnáctý ročník projektu, jehož cílem je kulturním, pokojným způsobem a uměleckými prostředky připomenout tragický osud židovských spoluobčanů a
upozornit na současné projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie. Již tradiční akce „Kulturou proti antisemitismu“ se bude konat na území hl. m. Prahy ve dnech
23. – 25. 4. 2017. V jejím rámci se uskuteční Pochod dobré vůle centrem Prahy na trase ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady, jehož účastníci
vyjádří odhodlání neponechat prostor antisemitským projevům a bránit tradiční demokratické hodnoty naší společnosti. Dále se pod názvem Všichni jsme lidi
uskutečňuje ve Valdštejnské zahradě veřejné setkání umělců, politiků, velvyslanců Státu Izrael a Spolkové republiky Německo za účasti pamětníků holocaustu.
Vzdělávací program pro české a německé žáky se koná následně v Židovském muzeu a v Terezíně. Bylo zažádáno o záštitu radního Jan Wolfa nad tímto
projektem. Hlavní město Praha je dlouholetým partnerem tohoto projektu, podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2014 – 180.000 Kč; 2015
– 100.000 Kč; 2016 – 200.000 Kč (vždy partnerství). Projekt kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,
požadovaná částka po HMP činí 35.8 %. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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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
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2020980/2016 Amatérská divadelní asociace,
POPAD 2017
120 000
80 000
5222
80 000
80 000
z.s., Záveská 871/2, 102 00 Praha
10, IČO: 00300101
Žadatel zajišťuje kontinuitu v pořádání této pražské/krajské postupové přehlídky amatérských divadel, která je součástí celostátního systému postupových
přehlídek, každoročně umožňuje účastníkům porovnat vlastní práci (svá představení) s prací ostatních kolektivů a divákům poskytuje zajímavé naplnění volného
času. Neprofesionální divadelní kolektivy zároveň získají kvalifikovaný rozbor svého představení lektorským sborem. Nejlepší soubory pak reprezentují hl. m.
Prahu na národních přehlídkách divadel pro děti a mládež (Popelka Rakovník) a dospělé (Piknik Volyně). Od roku 2017 se pořadatel pro velký zájem uchazečů
rozhodl rozdělit přehlídku na dvě části. V únoru proběhne přehlídka her pro dospělé. V dubnu proběhnou představení pro děti a mládež. Místo realizace akce: KC
U koruny, Radotín. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti
KUL v uplynulých 3 letech: 2014 – 80.000 Kč, 2015 - 80.000 Kč, 2016 – 80.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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2075208/2016 IUVENTA, občanské sdružení
Hudební procházky - XII.
886 000
576 000
5222
0
0
umělecky nadaných dětí,
Ročník - cyklus koncertů
Uruguayská 4, 120 00 Praha 2,
v Trojském zámku,
IČO:69342695
Botanické zahradě a v
ZOO
Tento ojedinělý projekt patří mezi hudební letní projekty pod širým nebem a mezi nemnoho akcí podobného typu podporovaných hl. m. Prahou. Vznikl za
součinnosti pořadatele (žadatele o finanční podporu) se ZOO Praha, Botanickou zahradou hl. m. Prahy a Trojským zámkem. Přispívá ke zvýšení návštěvnosti a
oblíbenosti uvedených městských organizací prostřednictvím koncertů klasické i novější hudby konaných v netradičním prostředí. Hudební procházky se již
dvanáctým rokem konají v Trojském zámku, Botanické zahradě a divadélku v ZOO jako hudební pořady pro děti a rodiče v kombinaci s mluveným slovem.
Veřejností známý a vyhledávaný koncertní projekt, který oživuje území Trojské kotliny v období měsíců od května do září, zahrnuje 20 koncertů o nedělích, kdy
hudebně ožívají od 13.00 hod. prostory u Gočárových domů v ZOO, v 15.00 hod. prostory na nádvoří Trojského zámku a v 17.00 hod. venkovní výstavní
expozice Botanické zahrady. Projekt navazuje na tradici promenádních koncertů – s dobrou dramaturgií a mladými začínajícími i renomovanými umělci. Při
osobním kontaktu zástupců odboru OZV se zástupci uvedených příspěvkových organizací zaznělo jen kladné hodnocení, jak pořadatelů, tak zaměstnanců těchto
našich organizací a jejich zkušenosti s velice kladným ohlasem návštěvníků, které mnohdy od návštěvy koncertu neodradí ani nepříznivé počasí. Také ředitelé
Zoologické i Botanické zahrady vyslovují této akci velkou doporučující podporu. Bylo zažádáno o záštitu radního Jan Wolfa nad tímto projektem. Dosavadní
podpora projektu v oblasti KUL v posledních letech: 2014 - 300.000 Kč; 2015 - 200.000 Kč; 2016 - 150.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou
podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
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2103140/2016 ART CALIBRE, Národní 59/30, Festivalová postupová
120 000
60 000
5222
60 000
60 000
110 00 Praha 1, IČO:69346496
přehlídka dětských skupin
scénického tance pro hl.
m. Prahu
3

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

2

Celopražské kolo soutěžní přehlídky v oblasti neprofesionálního umění má již 35. ročník. Uskuteční se 23.-26. 3 2017 v Salesiánském divadle (Praha 8).
Přehlídka je určena dětem ve věku základní školní docházky. Posláním přehlídky je především podnítit prostřednictvím pedagogů, vedoucích tanečních kolektivů
a odborníků na dětský tanec zájem dětí o obor a kulturní využívání volného času. V roce 2016 se této přehlídky zúčastnilo 24 souborů, které předvedly 42
choreografií. Vystoupilo celkem 500 dětí. Odborná porota nominuje choreografie, které postoupí na Celostátní přehlídku dětského scénického tance v Kutné Hoře
(koná se na přelomu dubna a května). Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu v
uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2014 - 50.000 Kč, 2015 - 50.000 Kč, 2016 – 60.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
Festivalová postupová
117 000
60 000
5222
60 000
60 000
přehlídka scénického
tance mládeže a
dospělých pro hl. m.
Prahu
Art Calibre pořádá celopražské kolo soutěžní přehlídky v oblasti neprofesionálního umění z pověření NIPOS-ARTAMA již po sedmnácté a 36. ročníkem
navazuje na dlouhodobou tradici konání těchto přehlídek, ze kterých postupují nejzajímavější projekty na Celostátní přehlídku tance konanou na základě pověření
Ministerstva kultury. Uskuteční se v termínu 13. - 14. 5. 2017 v Salesiánském divadle (Praha 8). Vzhledem k nárůstu přihlášených souborů a choreografií je
přehlídka dvoudenní. Odborná porota nominuje choreografie na Celostátní přehlídku scénického tance „Tanec, tanec … 2017“, která se koná koncem října v
Jablonci nad Nisou. V roce 2016 se pražského kola zúčastnilo 15 souborů, které předvedly 20 choreografií, a představilo se přes 200 tanečníků. Žadatel dosud
nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2014 - 55.000
Kč, 2015 - 55.000 Kč, 2016 – 60.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi
členskými státy EU.
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2126062/2016 PŘESAH, z.s., Mirovická
Pražský kalich 2017
87 000
60 000
5222
60 000
60 000
1081/48, Kobylisy, 182 00 Praha
8, IČO:26544831
Přehlídka sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie Pražský kalich je krajským kolem celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov, konané
každoročně v červnu v Prostějově, kterou pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR NIPOS - ARTAMA ve spolupráci s Magistrátem
města Prostějova. Jedná se již o 47. ročník této prestižní pražské přehlídky, která se stala přirozenou součástí pražského kulturního dění zaměřeného na
neprofesionální umělecký přednes a v tomto smyslu také školního roku pražských středních i základních uměleckých škol. Pražský kalich se koná 2 přehlídkové
dny (1.-2. dubna 2017) a jeho součástí jsou hlasové a tvořivé dílny pro recitátory, rozborový seminář s porotou atd. Ocenění recitátoři vystoupí na každoročně
pořádaném večeru poezie Přicházejí v divadle Viola (předběžný termín 18. 5. 2017). V rámci přehlídky jsou od začátku kalendářního roku ve Studiu uměleckého
přednesu nabízeny také semináře pro učitele (obvykle 4, z toho dva pro učitele studentů ve věku 15+) či konzultace se sólovými recitátory i recitačními kolektivy.
Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3
letech: 2014 – 60.000 Kč, 2015 - 60.000 Kč, 2016 – 60.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou
soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
10 2426081/2016 PŘESAH, z.s., Mirovická
Pražské poetické setkání
63 000
50 000
5222
50 000
50 000
1081/48, Kobylisy, 182 00 Praha 2017
8, IČO:26544831
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2103165/2016 ART CALIBRE, Národní 59/30,
110 00 Praha 1, IČO:69346496

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
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Přehlídka sólových recitátorů Pražské poetické setkání je krajským kolem celostátní přehlídky Dětská scéna, konané každoročně v červnu ve Svitavách, kterou
pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR NIPOS – ARTAMA ve spolupráci s městem Svitavy. Jedná se již o 46. ročník této prestižní
pražské přehlídky, která se stala přirozenou součástí pražského kulturního dění zaměřeného na neprofesionální umělecký přednes a v tomto smyslu také školního
roku pražských základních i základních uměleckých škol. Pražské poetické setkání se koná 2 přehlídkové dny (8.–9. dubna 2017 v DDM Praha 8 - Spirála) a jeho
součástí jsou hlasové a tvořivé dílny pro recitátory, rozborový seminář s porotou atd. V rámci přehlídky jsou od začátku kalendářního roku ve Studiu uměleckého
přednesu nabízeny také semináře pro učitele (obvykle 4, z toho 2 pro učitele dětí do 15 let) či konzultace se sólovými recitátory i recitačními kolektivy. Žadatel
dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech:
2014 – 50.000 Kč, 2015 - 50.000 Kč, 2016 – 50.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a
obchod mezi členskými státy EU.
12 2153751/2016 Ing. Šárka Dušková
PRAGUE WINE WEEK
1 400 000
1 000 000
5212
0
0
Festival Prague Wine Week je každoročním vyvrcholením mezinárodní vinařské soutěže Prague Wine Trophy, která se odehrává v Praze ve čtyřech kolech za rok
již od roku 2007. Medaile udělená v soutěži Prague Wine Trophy je známkou kvality a je využívána jako marketingová podpora pro propagaci kvalitního vína. V
roce 2017 se bude Prague Wine Week konat od 30. 1. do 5. 2. 2017 v hotelu Jalta na Václavském náměstí. Program se skládá ze třech částí: gastronomický týden,
slavnostní ceremoniál a galadegustace, které se může zúčastnit široká veřejnost. Žadatelka dosud nežádala o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad
tímto projektem. Žadatelka dosud nežádala o podporu HMP na tento či jiný projekt v oblasti KUL. Požadovaná částka činí 71,43 % 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
13 2153806/2016 EUROFILMFEST s.r.o.,
24. Dny evropského filmu
2 830 000
400 000
5213
200 000
200 000
Parléřova 17, 169 00 Praha 6,
IČO:25084071
Přehlídka současných evropských filmů se bude konat v Praze ve dnech 6. – 13. 4. 2017 v zavedených kinech Světozor, Lucerna a Royal. Tato přehlídka dává
možnost poznat současnou kinematografii v celoevropském kontextu a nabízí i řadu snímků, které nejsou uvedeny do české distribuce. Každoročně uvádí až 50
celovečerních snímků. Je zaměřena jak na tuzemské diváky, tak na početnou skupinu cizinců žijících v ČR (většina filmů je v původním znění s anglickými a
českými titulky). Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v
posledních 3 letech: 2014 - 200.000,- Kč (grant), 200.000,- Kč (partnerství na přípravu festivalu v roce 2015); 2015 – nežádal; 2016 – 200.000,- Kč (grant).
Požadovaná částka činí 14,13 % 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**.
17 2167170/2016 Společnost přátel fotografie,
Cena Praha fotografická 550 000
250 000
5222
150 000
150 000
Mánesova 311/13, 120 00 Praha 21. ročník soutěže a
2, IČO:45770646
výstavy

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

4

Jedná se o 21. ročník soutěže a výstavy fotografií Prahy Cena Praha fotografická. Výstavy jsou pořádány na několika místech v Praze, hlavní výstava vítězných a
vybraných snímků se uskuteční v dubnu na Staroměstské radnici. Nejvýznamnější cenou této fotografické soutěže je Cena primátora hlavního města Prahy.
Celoměstská soutěž neprofesionálního umění je pořádána ve spolupráci s NIPOS-Artama (odborným útvarem pro neprofesionální umělecké aktivity dospělých a
estetické aktivity dětí a mládeže), MK ČR (oborem regionální a národnostní kultury), Svazem českých fotografů a Městskou částí Praha 1. Je otevřena
nekomerčně fotografující veřejnosti, jež má jejím prostřednictvím možnost vyjádřit se k životu v hlavním městě. Jde o jednu z mála příležitostí pro amatérské
fotografy, která jim umožňuje důstojnou prezentaci jejich tvorby. Soubor fotografií, které v jejím rámci vznikají, je zároveň dobrou vizitkou aktivit hlavního
města pro zahraničí. Bylo zažádáno o záštitu paní primátorky nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2014 150.000 Kč, 2015 - 150.000 Kč, 2016 – 150.000 Kč (vždy partnerství). Požadovaná částka činí 45,45 % 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**.
2185936/2016 Sdružení pro tvořivou dramatiku, Otvírání 2017
45 000
30 000
5222
30 000
30 000
z. s., Blanická 768/4, 120 00
Praha 2, IČO:00537071
Otvírání je krajská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů pro hlavní město Prahu, z níž mohou vybrané inscenace
postoupit na celostátní přehlídku Dětská scéna. Program Otvírání je sestaven z inscenací pražských souborů, které postupují z obvodních kol. Přehlídka je
plánovaná jako dvoudenní (1.-2. dubna), obvyklá účast je 12-15 souborů. Její součástí jsou rozborové semináře pro vedoucí souborů a praktické dílny pro děti.
Projekt částečně zahrnuje i obvodní postupová kola. Těch se bude konat postupně 4-5 na různých místech Prahy v rozmezí od 20. února do 24. března 2017.
Předkládaný projekt zahrnuje pouze dvě z nich, které se budou konat ve Studiu Alta v Praze 7 a v Klubu Klamovka na Praze 5. Cílem projektu je konfrontovat
různé styly práce s dětskými soubory a vytvořit prostor pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci vedoucích, dále odborným rozborem inscenací pomoci
vedoucím souborů v další práci s dětmi a ve stavbě scénického tvaru a začátečníkům umožnit zorientovat se v problematice a v současné podobě oboru
dramatické výchovy, dětského divadla a recitace. Dalším cílem přehlídky je i výběr souborů pro celostátní přehlídku Dětská scéna 2017. Žadatel dosud nežádal o
záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2014 - 20.000 Kč, 2015 25.000 Kč, 2016 – 30.000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy
EU.
19 2207423/2016 Český klub kinoamatérů, z.s., Pod Český videosalon 2017 25 000
20 000
5222
20 000
20 000
Juliskou 2561/2A, Dejvice, 160 Krajské kolo Praha
00 Praha 6, IČO:67362664
Krajské kolo Praha je součástí celostátní soutěže amatérských filmů a videoprogramů Český videosalon, jehož další krajská kola se konají v ostatních krajích
republiky. Celostátní kolo, do kterého postupují vybrané filmy z krajských kol, se koná v polovině června v Ústí nad Orlicí. V krajském kole se neprovádí
předvýběr, a tak se promítnou všechny přihlášené snímky, které splňují technické požadavky. Filmy hodnotí odborná porota složená z profesionálních pracovníků
v oblasti filmu a televize. Po skončení projekce a vyhlášení výsledků se koná ještě individuální konzultace členů poroty s jednotlivými autory. Krajská soutěž se
koná 22. 4. 2017 v kině Mat v Praze. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu
(název Krajská soutěž amatérského filmu) HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2014 - 35.000 Kč, 2015 - 25.000 Kč, 2016 – 20.000 Kč (vždy partnerství).
Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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2216398/2016 Michaela Kindlová

WORLD PRESS PHOTO

1 100 000

200 000

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

5212

100 000

100 000

5

Mezinárodní výstava novinářské fotografie, která následuje po vyhlášení výsledků celosvětové stejnojmenné soutěže. Soutěž organizuje Nadace World Press
Photo, která sídlí v nizozemském Amsterodamu. Výstava čítá pravidelně kolem 180 vítězných snímků v deseti vypsaných kategoriích. Výstava patří tradičně k
vrcholům kulturního podzimu v hl. m. Praze. Oblibu si získala mezi mladými lidmi a také mezi početnou fotografickou amatérskou obcí v České republice. Nad
výstavou v minulých letech přebíral záštitu primátor hl. m. Prahy a předseda či místopředseda Senátu PČR. V Praze se výstava poprvé uskutečnila v roce 1990 a
od prvního ročníku je také udílena Cena Prahy, jejíž držitele vybírá a cenu předává primátor/ka hl. m. Prahy. Výstava se uskuteční v Karolinu od 7. 9. do 1. 10.
2017. Žadatelka dosud nežádala o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v
uplynulých 3 letech: 2014 - nežádala, 2015 - 150.000 Kč, 2016 – 100.000 Kč (vždy partnerství). Požadovaná částka činí 18,18 % 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**.
22

2208111/2016 The Chemistry Production, s.r.o., BIOSPHERE & INITI
Bubenská 1477/1, Holešovice,
AT THE
170 00 Praha, IČO: 28466691
PLANETARIUM

385 800

150 000

5213

150 000

150 000

Projekt propojuje mapping kupole Planetária hl. m. Prahy, který připravil Dan Gregor, jenž patří mezi nejlepší mappingové umělce v ČR, a hudební vystoupení
norské legendy ambientní hudby BIOSPHERE. Projekt je připraven speciálně pro prostor planetária a dále bude nabídnut také dalším evropským planetáriím.
Akce se uskuteční 2. 2. 2017. Žadatel dosud nezažádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel získal na tento projekt
podporu HMP v oblasti KUL v roce 2016 – 150.000 Kč (i. u. dotace), ale z důvodu posunutí termínu konání akce na únor 2017 (původní termín byl do konce 30.
11. 2016) nemohl žadatel tuto individuální účelovou dotaci pro rok 2016 přijmout. Požadovaná částka činí 38,88 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu
je uplatněna 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**.
23 2206275/2016 Jarmila Vašáková
STEPOSKOP
110 000
40 000
5213
40 000
40 000
Projekt navazuje na tradici tanečně-hudebních projektů souboru Caramelka z posledních 8 let. Soubor se dlouhodobě a systematicky věnuje stepovým tancům a
tzv. country tancům, objevuje jejich kořeny a zároveň sleduje současné trendy těchto stylů. Nejnovější projekt STEPOSKOP přibližuje současné trendy v
tanečním stepařském umění s důrazem na vlastní tvorbu. Kromě tance se autorka zaměřila na zapojení světla a nacházení nových možností v oblasti vizuálního i
divadelního umění. V projektu je dostatečný prostor pro individuální projev tanečníků i vlastní experimenty a improvizace. Na projektu se podílí mladí
choreografové – tanečníci a hudebníci od 8 do 22 let. Projekt se uskuteční 26. 11. 2017 v Městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze. Žadatelka dosud
nežádala o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatelka dosud nežádala na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL.
Žadatelka získala finanční podporu HMP v oblasti KUL na jiné projekty: 2014 – vyřazený grant (Taneční soubor Caramelka) 2015 – 28.000 Kč (Caramelka v
Praze; partnerství), 2016 – 40.000 Kč (STEP-A-TÓN; partnerství). Požadovaná částka činí 36,36 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu je uplatněna
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**.
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2252818/2016 BonArt z.s., Wolkerova 35/1,
Bubeneč, 160 00 Praha,
IČO:27039696

CULTURAL HIJACK
2017 výstava /
doprovodné programy

902 200

200 000

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

5222

150 000

150 000

6

Mezinárodní výstavní projekt je postavený na formě spolupráce mezi významnými zahraničními autory a českými umělci. Poprvé se výstava konala v Londýně v
galerii významné školy architektury - Architectural Association v roce 2013, kde zaznamenala velký zájem ze strany veřejnosti. V roce 2017 bude představena v
jiné formě v obdobném prostředí, v pražském Archipu, mezinárodní architektonické škole, která sídlí v unikátním prostoru bývalé budovy Kartografie v ulici
Františka Křížka na Letné. Pražská verze výstavy Cultural Hijack seskupuje tvůrce, kteří se dlouhodobě a úspěšně zabývají uměním ve veřejném prostoru,
performance a happeningem. Kromě videoinstalací a objektů, bude formou řady doprovodných programů možné se na projektu i podílet - aktivní participace je
také součástí živého výstavního projektu, jímž Cultural Hijack v pojetí jeho kurátora, Bena Parryho, je. Vstup na výstavu, která se uskuteční v letních měsících,
bude zdarma. Žadatel dosud nezažádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora žadatele v uplynulých 3 letech v
oblasti KUL: 2014 - nežádal, 2015 - 40.000 Kč (projekt Miroslav Machotka – monografie; grant), 2016 - nežádal. Požadovaná částka činí cca 22 %
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**.
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2274769/2016 Mladí občané, z.s., Strážiště 2,
Akademie Mladých
331 41 Mladotice, IČO:03285791 občanů: Republika.

26 200

15 000

5222

0

0

Předmětem žádosti je třídenní celorepublikové kolo Akademie Mladých občanů, které se uskuteční od 22. do 24. března 2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR (místo konání v jednání). Tématem letošního projektu je „Švýcarsko po Česku?“. Projekt probíhá formou diskuzí a workshopů s vybranými politickými
představiteli i zástupci neziskového sektoru. Završením akce bude simulované jednání jednoho z výborů PS. Předpokládaný počet účastníků: 20 až 30 mladých
lidí z celé ČR. Projekt má za cíl podporovat aktivismus mladých lidí, umožnit jim diskutovat s předními tvářemi české (nejen) politické scény a utvořit si
nezávislý názor na jednotlivé problémy dnešní doby. Účastníci Akademie mají možnost získat např. odbornou stáž. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní
primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel dosud nežádal o finanční podporu HMP v oblasti KUL. Požadovaná částka činí 57,25 %
způsobilých nákladů. U tohoto projektu je uplatněna 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
29 2284933/2016 Společnost přátel České Bible,
Uctění památky 48.
75 000
45 000
5222
45 000
45 000
Křivenická 413/16, Čimice, 181 výročí sebeupálení Jana
00 Praha, IČO:26994429
Palacha - 16. ledna - 2.
února
Cílem vzpomínkové akce je připomenout význam a odkaz Jana Palacha. Iniciátoři události si nekladou za cíl pojmout téma Jana Palacha v celé jeho šíři, ale
považují za poctu aktivně přispět k oživení vnímavosti české veřejnosti k hloubce jeho poselství. Obsahem vzpomínkové akce jsou následující doprovodné
programy a díla: výstava dobových fotografií Jovana Dezorta; expozice „Protestkresby 68“ výtvarníka Pavla Hlavatého; projekce unikátního dokumentárního
filmu režisérky Kristýny Vlachové Poselství Jana Palacha; čtení výňatku z knihy Tomáše Halíka Úvahy na prahu tisíciletí; obraz Oběť akademického malíře
Jaroslava Šerých a další. Událost se bude konat v chrámu sv. Mikuláše na staroměstském náměstí od 16. ledna do 2. února 2017. Během slavnostního
vzpomínkového aktu dne 16. 1. 2017 vystoupí řečníci z řad organizátorů, odborné společnosti, akademické obce, pamětníků i studentů. V minulém roce převzal
záštitu nad tímto projektem radní Jan Wolf. O záštitu nad letošním ročníkem zatím nebylo zažádáno. Žadatel v minulých letech nežádal o finanční podporu v
oblasti kultury HMP. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

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

7
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2252883/2016 NADACE FORUM 2000, Praha 1- 18. NGO Market
1 092 328
100 000
5229
100 000
100 000
Hrad, PSČ 11908 ,
IČO:65992768
NGO Market je jednodenní akcí (12. 4. 2016, Forum Karlín), kterou Nadace Forum pořádá od roku 2000. Veletrh, jehož součástí jsou workshopy, diskuze a další
akce, je zaměřen na rozvoj platformy pro síťování neziskových organizací a občanských iniciativ, které se svými činnostmi podílejí na pozitivním fungování
občanské společnosti. Vystavovatelé i návštěvníci mají možnost představit své aktivity, navázat kontakty mezi zástupci nejrůznějších odvětví neziskového
sektoru, předat a načerpat zkušenosti, oslovit sponzory i širokou veřejnost. Očekávaná účast je cca 3000 návštěvníků z řad neziskového sektoru, byznysu a široké
veřejnosti. Náklady zahrnují výdaje především na zapůjčení nábytku a promítací techniky pro sérii patnácti přednášek o efektivním vedení, financování a mediální
prezentaci neziskových aktivit. V roce 2016 vystavovalo na NGO Marketu 228 organizací a partnerů z celé ČR a na rok 2017 je plánováno navýšení kapacity.
Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech:
2014 - 300.000 Kč (dar - konference Fórum 2000), 2015 - nežádal, 2016 - 100.000 Kč (partnerství - NGO Market). Požadovaná částka činí 9,15 % 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**.

Tabulka celkem:

10 984 911

3 686 000

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

1 545 000

1 545 000

8

