
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1507 ze dne 24. 6. 2014

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu "de 
minimis" *

Doporučení 
výboru **

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč

63 459519/2014 Agentura HERA, s.r.o., Biskupcova 
1938/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČO:25703731

Běh pro gorily 650 000 270 000  - 0 0

60 405950/2014 CZECH PHOTO o.p.s., Mánesova 
311/13, 120 00 Praha 2, 
IČO:25758675

Reprezentativní obrazová 
publikace THE BEST OF 
CZECH PRESS PHOTO - 
očitý svědek let 1995-2015 
(vydaná u příležitosti 20 let 
Czech press Phota v 
dvacetiletém partnerství s 
HMP)

982 000 682 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok 2014

Obsahem projektu je vydání publikace s česko-anglickými texty, která bude určena široké veřejnosti. Její rozsah bude 320 stran a bude vydána v nákladu 1000 ks. Kniha vyjde k 
zahájení výstavy 20. ročníku Czech Press Photo a její vydání doprovodí interaktivní akce. Dosavadní podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL:  2012 – 600.000 Kč, 
2013 – 500.000 Kč, 2014 - 500.000 Kč (vždy na projekt CZECH PRESS PHOTO). Limit "de minimis" - žadateli zbývá 162 288,63 €.

Pátý ročník charitativní sportovní akce Běh pro gorily v sobotu 7. června 2014. Jedná se o charitativní akci zaměřenou na podporu goril ve volné přírodě, která se koná ve 
spolupráci se ZOO Praha. V cíli závodu následuje doprovodný kulturní program. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v posledních 3 letech: 2011 – 980.000 Kč, 2012 – 
980.000 Kč, 2013 – 467.000 Kč. Podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL: 0 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Položka dle právní subjektivity 5221

Položka dle právní subjektivity 5213

* Celostátní registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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65 599001/2014 Musica Clasica Libera o.p.s., Ke 

Dvoru 775/1, 160 00 Praha 6 - 
Vokovice, IČO:24127507

Ambassadors Concert Series 
2014

378 000 50 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

66 596135/2014 Obec architektů, Bělohorská 165/10, 
169 00 Praha 6 - Střešovice, 
IČO:00469513

GRAND PRIX 
ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ 
CENA ZA ARCHITEKTURU 

1 268 400 100 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

80 000 80 000

CELKEM: 3 278 400 1 102 000 80 000 80 000

GPA - NCA je soutěžní přehlídka realizovaných architektonických prací ukončených v uplynulém /předcházejícím roce na území ČR pořádaná OBCÍ ARCHITEKTŮ. Vypisuje se 
každoročně ku dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je otevřena pro všechny autory. Veškeré práce jsou představeny na veřejné výstavě v Praze, poté výstava jako putovní 
navštíví ostatní místa v ČR a bývá prezentována také v zahraničí. Žadatel získal na svůj projekt  podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2011 - 0 Kč, 2012 – 100.000 
Kč, 2013 – 90.000 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 196 040,39 €. 

S myšlenkou vzniku cyklu koncertů Ambassadors Concert Series (ACS) přišel a úspěšně ji realizoval v době, kdy Česká republika vstupovala do EU, Miroslav Kokoška, 
průkopnický český marimbista a osobnost v hudební oblasti. První finanční pomoc projektu byla zajištěna z privátních zdrojů, koncerty ACS se konají ve spolupráci a pod 
patronací velvyslanců z celého světa. Cyklus ACS spojuje rozmanité kulturní tradice, jak se odrážejí v komorní hudbě, v dílech minulých i současných skladatelů. 11. sezona těchto 
koncertů pokračuje v roce 2014 třemi koncerty. Dne 10. 6. 2014 s Velvyslanectvím Maďarska koncert s názvem Bardolino Trio a maďarská klavírní tradice, 7. 10. 2014 koncert k 
výročí 55 let diplomatických vztahů mezi ČR a Marockým královstvím koncert s názvem Karima Skalli a Marocký kvintet a 26. 11. 2014 koncert k 70. výročí narození Miroslava 
Kokošky, zakladatele cyklu ACS, s názvem Perkuse mají sólo. Po každém koncertě následuje neformální setkání s umělci a velvyslanci, kteří si hradí náklady na své umělce a „číší 
vína“. Koncerty se konají v Českém muzeu hudby nebo v Sále Pražské konzervatoře. 

Položka dle právní subjektivity 5222

Žadatel v minulých 3 letech HMP o podporu v oblasti KUL nežádal. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

* Celostátní registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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