
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 864 ze dne 28. 5. 2013

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

Projekt  dle bodu I.2.1.1. Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu
 - Cena v oblasti kultury a umění 

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
31 139253/2013 Pražská galerie českého skla, o.p.s., 

Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, IČO:27907660

CENA STANISLAVA 
LIBENSKÉHO 2013

2 963 500 900 000 projekt s 
podporou v 
režimu "de 
minimis" 

250 000 250 000

CELKEM 2 963 500 900 000 250 000 250 000

5. ročník mezinárodní studentské sklářské soutěže Stanislav Libenský Award, která je určena čerstvým absolventům, jímž možností veřejně prezentovat své závěrečné práce 
usnadňuje vstup do uměleckého světa. Událost je také první výzvou k mezinárodní konfrontaci s odlišnými pohledy na sklářskou tvorbu, setkání s nejaktuálnějšími trendy a 
technikami. Projekt kromě soutěže zahrnuje také galavečer s předáním cen, výstavu a vznik katalogu, který stejně jako ostatní části projektu usiluje o mezinárodní rozměr (je vydáván 
také v AJ). Pro laureáta ceny je připraven třítýdenní letní studijní pobyt na prestižní Pilchuck School v USA. Termín projektu:  1. 3. 2013 – 31. 12. 2013. Projekt patří k 
podporovaným cenám při partnerství.  Dosavadní podpora projektu: v roce 2010 ve výši 200 000 Kč, v roce 2011 ve výši 300 000 Kč a v roce 2012 ve výši 250 000 Kč. Finanční 
částka bude poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 171 809 €.

Vysvětlivky:
* Celost. 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 1/1
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