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výše částek přesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

ZHMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč Kč

218 Bohemia JazzFest, o.p.s., 

Pařížská 203/19, 110 00 Praha 

1,  IČ:27382354 

Bohemia JazzFest 2018 2 950 000 1 000 000 5221 700 000 700 000 700 000

Tabulka celkem: 2 950 000 1 000 000 700 000 700 000 700 000

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018

Mezinárodní jazzový festival Bohemia JazzFest se koná každoročně v červenci na historických náměstích českých a moravských měst pod otevřeným nebem. V Praze na 

Staroměstském náměstí se koncerty konají v červenci po dobu dvou nebo tří dnů. Celý festival je zpřístupněný veřejnosti zcela zdarma, akce mohou účastnit všechny cílové 

skupiny. Ředitelem festivalu je známý jazzový kytarista a skladatel, pražský rodák Rudy Linka a v žádosti podané dne 11. 6. 2018 píše: „Letošní ročník Bohemia JazzFest 2018 

oslavuje sté výročí od založení naší republiky a my máme unikátní možnost pozvat jednu z legendárních hudebních uskupení současnosti - Mike Stern, Randy Brecker, Dennis 

Chambers a Tom Kennedy, kteří by vystoupili v Praze 10. 7. 2018. Tento koncert společně s dalšími koncerty letošního festivalu bychom chtěli natočit a pořídit jeho záznam“. 

Výše požadované dotace činí 34 % 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.**

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


