
Příloha č. 1 Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2017

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 1

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"       

Komise v 
Kč Výbor v Kč

1KT/2017

Mikrobiologický 
ústav AV ČR, v.v.i.    

Vídeňská 1083,       
140 00 Praha 4        

registrace  v 
Rejstříku veřejných 

výzkumných institucí, 
na MŠMT ČR

61388971

Financial and 
Policy Committee 

of the 27th 
Conference on 
Yeast Genetics 
and Molecular 

Biology, 
Chalmers 
University, 
Goteborg, 
Švédsko

RNDr. Martin 
Bilej, DrSc., 

ředitel

27.8. - 1.9. 
2017           

(6 dní)  
Kongresové 

centrum 
Praha

800/600 8 225 000
 200 000     

(800x250 Kč)  
uvítací večer 

0 € 200 000*/ 200 000*/

GRANTY HL. M. PRAHY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU - na rok 2017

28th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology                                         (genetika a molekulární biologie kvasinek)

Konference je organizována každý druhý rok zástupci mezinárodní komunity vědců, zabývajících se výzkumem mikroorganismu kvasinky. Komunita sdružuje asi 3000 
vědců z 21 zemí celého světa. V rámci konference budou probíhat dopolední plenární sekce s přednáškami, na které budou navazovat diskuse a specializované 
workshopy. V úvodu a závěru konference proběhnou přednášky hlavních řečníků. Součástí konference bude kulturní a společenský program, zahrnující koncert vážné 
hudby, uvítací večer a závěrečnou večeři. Tato konference byla již úspěšně v Praze uspořádána v roce 2009, kdy se jí zúčastnilo přes 900 lidí. V roce 2017 se očekává 
účast kolem 800 odborníků. Grant HMP chce žadatel použít na úhradu nákladů, spojených s uvítacím večerem, reprezentujícím hlavní město. Žádost splňuje formální 
podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je 
doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 2

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

2/KT/2017

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 
10.2.1993 pod sp.zn. 

C 17474

48582387

European Society 
for Separating 
Science, Paris, 

France

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

18. - 22.6. 
2017            

(5 dní) 
Kongresové 

centrum 
Praha

1500/1200 22 859 500

                     
375 000     

(1500x250 Kč)  
uvítací večer 

97 616 € 375 000*/ 375 000*/

International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC) je celosvětově nejvýznamnější fórum v oblasti vysokoúčinné 
kapalinové chromatografie a na ní navazujících technik. Každoročně se na sympóziu setkává absolutní vědecká špička z celého světa. První ročník sympózia se konal v 
r. 1973 ve švýcarském Interlakenu. Od té doby se HPLC koná každý rok a putuje střídavě mezi Amerikou, Evropou a Asií. Běžně se ho účastní kolem 1 500 delegátů z 
celého světa. Sympózium je chápáno jako celosvětově zásadní událost, kde se prezentují nejnovější výsledky vědeckých výzkumů. Konat se bude v KCP, ubytování 
účastníků je zajištěno v jeho okolí a v dosahu MHD. Přípravy na organizaci probíhají od října 2016. Grant HMP chce žadatel použít na úhradu nákladů, spojených s 
uvítacím večerem, reprezentujícím hlavní město. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN 
s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO 
TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 102 384 EUR.

The International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations                                                                        (chromatografie)
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 3

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

3/KT/2017

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 
10.2.1993 pod sp.zn. 

C 17474

48582387

Association 
Montessori 

Internationale, 
Amsterdam, 
Netherlands

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

27. - 30.7. 
2017           

(4 dny) 
Kongresové 

centrum 
Praha

3500/3150 24 154 670

                     
875 000     

(3500x 250 Kč) 
uvítací večer 

97 616 € 875 000*/ 875 000*/

28th IMC Prague                                                                                                                                                                                (vzdělávání)

Pořadatelem kongresu je mezinárodní organizace Association Montessori Internationale se sídlem v holandském Amsterdamu. Téma kongresu je "Cesta k míru - 
Montessori vzdělání jako klíč ke společenské změně". Hlavním cílem je otevřít Montessori vzdělávání široké veřejnosti a upozornit na hodnoty tohoto vzdělávacího 
procesu. Kongres, sdružující světovou komunitu Montessori, lektory, vedoucí škol a školek a rodiče, v Praze poprvé v historii proběhne pod záštitou světové a zároveň 
americké společnosti pro Montessori vzdělávání. Součástí bude i několik akcí pro veřejnost - např. Rodinný trh, kam bude vstup zdarma. Projekt startoval již v r.  2013 a 
pražský kongres bude jeho vyústěním. Mezi řečníky se očekává účast několika laureátů světových ocenění včetně držitelů Nobelovy ceny, pozván je i bývalý ředitel 
UNICEF Andre Roberfroid. Ubytování účastníků je zajištěno v okolí KCP a v dosahu MHD. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za 
pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V 
OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – 
žadateli zbývá 102 384 EUR.
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 4

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

4/KT/2017

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 
10.2.1993 pod sp.zn. 

C 17474

48582387

International 
Water 

Association, 
London UK

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

10. - 15.9. 
2017           
(6 dí) 

Kongresové 
centrum 
Praha

800/640 8 890 000

                     
200 000     

(800x 250 Kč) 
pronájem 

společenskýc
h prostor 

97 616 € 200 000*/ 200 000*/

14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage                                                                                                          (vodárenství)

Jedná se konferenci, organizovanou pod záštitou dvou mezinárodních asociací - International Water Association (IWA) a International Association for Hydro-Environment 
Engineering and Research (IAHR) se sídlem mimo ČR.  Základním cílem konference je  ptezentace nejnovějších trendů a inovativních přístupů v oblasti odvodňování 
urbanizovaných území s ohledem na využití znalostí z oblasti meteorologie, hydrologie, hydrauliky, zajištění kvality vody a sociálně-ekonomické problematiky. Konference 
se za dobu své existence staly základní platformou k předávání vědeckých poznatků z oblasti odvodňování urbanizovaných oblastí, a to s ohledem na specifika 
jednotlivých území. Cílem je v neposlední řadě také zajištění udržitelného a integrovaného systému distribuce vody v urbanizovaných oblastech. První konference se 
konala v r. 1978 v Southamptonu, od té doby se koná každé 3 roky na různých kontinentech. Praha se stala prvním městem střední a východní Evropy, kde se 
konference bude konat. První den konference budou organizovány workshopy, hlavní program začíná druhý den. Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí KCP a v 
dosahu MHD.  Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO 
TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 102 384 EUR.                                                                                                                                                                                                     
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

5K/2017

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 
10.2.1993 pod sp.zn. 

C 17474

48582387

European 
Association of 
Porcine Health 
Management, 

Brussels, 
Belgium

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

3. - 5.5  . 
2017           

(3 dny)    
Clarion 

Congress 
Hotel Praha - 

Vysočany

1500/1200 13 115 880

375 000           
(1500 x 250 

Kč) pronájem 
společenských 

prostor

97 616 € 375 000*/ 375 000*/

9th European Symposium on Porcine Health Management                                                                                                           (veterinářství)

European Association of Porcine Health Management (EAPHM) se sídlem v Bruselu je neziskovou organizací se záměrem sdružení všech veterinárních lékařů, 
zaměřených na zdraví prasat a jejich chov, je ale otevřená i dalším profesíma firmám. Zastupuje všechny veterinární odborníky v oboru porcinního managementu.Byla 
založena v r. 2010. Sdružuje veterináře a ostatní odborníky se zájmem o obor porcinního managementu zdraví. Pražský kongres je 9. ročníkem a očekává minimálně 
1500 účastníků. Symposium proběhne v Kongresovém centru Praha a v současné době probíhají přípravy na kongres i na společenský program během Gala večeře na 
Žofíně.  Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je 
v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. 
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 102 384 EUR.                                                                       
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 6

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

6K/2017

Kuoni Destination 
Management, 

Rohanské nábřeží 15, 
186 00 Praha 8  

registrace MS Praha, 
31.10.2001 pod sp. 

zn. C 85360

26487730

EAS - European 
Astronomical 

Society, Versois, 
Switzerland

Robert 
Stephen 
Andrew  
jednatel

26. - 30.6.    
2017            

(5 dní)  
Právnická 
fakulta UK

1000/900 9 396 250

                    
250 000     

(1000x 250 Kč) 
pronájem 

společenských 
prostor

0 € 250 000*/ 250 000*/

Jedná se o setkání nejen evropských astronomů,  které má více než 20letou tradici a koná se každý rok, vždy v jiném evropském státě. Kvůli nízkému rozpočtu se 
konference zpravidla koná na akademické půdě. V rámci konference se uskuteční 16 dvoudenních symposií a 23 jednodenních tzv. zvláštních zasedání, pořádaných 
souběžně v 11 sekcích. Vedle toho bude uspořádáno 5 plenárních přehledových přednášek z různých oborů astronomie, přednesených význačnými osobnostmi oboru. 
Na plenárních zasedáních budou uděleny 3 prestižní ceny Evropské astronomické společnosti (Tycho Brahe Prize, Woltjer Lecture a MERAC Prizes). Vedle významných 
astronomů a strofyziků  z celého světa se konference zúčastní rovněž i zástupci velkých astronomických pozorovacích infrastruktur jako je Evropská jižní observatoř 
(ESO), Evropská kosmická agentura (ESA), BASA a další. V rámci doprovodného programu bude uspořádána uvítací recepce pro všechny účastníky na Občanské 
plovárně, projednávána je VIP recepce v Rezidenci primátora HMP a na Staroměstské radnici, Gala večeře s finanční účastí delegátů a studentský drink. Organizovány 
budou i akce pro širší veřejnost, např. výstava "Astronomie ve službách lidstva" nebo přednšky o významných výsledcích astronomie poslední doby. Před PF UK bude 
exteriérová výstava s fotografiemi nebeských objektů, pořízenými na Evropské jižní observatoři v Chile a pomocí Hubbleova teleskopu na oběžné dráze kolem Země. 
Organizátor žádá o grant za pořadatele, který má sídlo mimo ČR.   Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ 
GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. 
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

EWASS - European Week of Astronomy and Space Science                                                                                                           (astronomie)
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

7KT/2017

IKTUS, o.p.s.,              
K Rybníčku 1180,   

252 10 Mníšek pod 
Brdy             

registrace MS Praha, 
19.9.2007 pod sp. zn. 

O 519

27956199

European Stroke 
Organisation, 

Basel, 
Switzerland

Ing. MgA. 
Veronika 

Svobodová, 
ředitelka

16. - 18. 5. 
2017            

(3 dny )           
Kongresové 

centrum 
Praha

4000/3800 40 000 000

                    
1000 000     

(3000x 250 Kč) 
uvítací večer, 

pronájem 
společenských 

prostor

0 € 1 000 000*/ 1 000 000*/

ESOC 2017 - European Stroke Organisation Conference                                                  (neurologie - cévní mozkové příhody, veřejné zdraví)

Kongres patří v současnosti mezi 3 nejprestižnější akce v oboru, vedle World Stroke Congress a International Stroke Conference. Jedná se teprve o 3. ročník - 1. se 
konal v Glasgow a 2. v Barceloně. Představitelům české komunity cerebrovaskulárních lékařů a vědců v čele s doc. MUDr. Robertem Mikulíkem, PhD., který je členem 
Executive Committee, nejvyššího orgánu ESO, se podařilo prosadit, aby v r. 2017 byla ESOC pořádána v Praze, čímž výrazně přispěli k prestiži české lékařské vědy a k 
propagaci Prahy a celé ČR,a  stejně tak k ekonomickému benefitu. Obecně prospěšná společnost IKTUS reprezentuje členy Cerebrovaskulárního výboru České 
neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Členové výboru založili společnost IKTUS o.p.s. v roce 2007 jako právní subjekt, 
prostřednictvím kterého mohou realizovat projekty v oblasti podpory osvěty, prevence, léčby, profesního rozvoje, vědy a výzkumu cévních mozkových příhod. Společnost 
IKTUS tedy sdružuje odborníky, kteří tvoří lokální komisi pro ESOC 2017 a je také spoluorganizátorem konference. Tématem kongresu je zlepšení léčebných metod a 
dostupnosti léčby a prevence jedné z nejzávažnějších civilizačních chorob, cévní mozkové příhody. Kongres je rozdělen do paralelních sekcí, odbornou úroveň  a obsah 
zajišťuje "Faculty" - nejvýznamnější představitelé oboru. Očekává se příjezd  cca 4000 účastníků. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI 
PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do 
režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

8KT/2017

CZ.NIC, z.s.p.o., 
Milešovská 1136/5, 

130 00  Praha 3, 
registrace MS Praha, 
1.1.2014 pod sp.zn. L 

58624

67985726

Internet 
Engineering Task 

Force, c/o 
Association 
Management 

Solutions, LLC 
(AMS) Fremont 

USA

Mgr. Ondřej 
Filip, MBA, 

výkonný ředitel 
na základě 
plné moci

16. - 21.7. 
2017            

(6 dní)            
Praha - hotel 

Hilton

1400/1120 10 888 500

                    
350 000     

(1400x 250 Kč) 
uvítací večer

28 801 € 350 000*/ 350 000*/

Internet Engineering Task Force (IETF) představuje jeden z hlavních pilířů současnéhho internetu - poskytuje platformu pro dobrovolnou spolupráci expertů na společné 
tvorbě pravidel a specifikací, nutných k udržení rozvoje a stability globální počítačové sítě, tzv. RFC (Requests for Comments), představující technické standardy pro 
každodenní fungování internetu. Praha bude hostit meeting IETF již počtvrté a je zatím jediným městem ve střední a východní Evropě, kterému se to podařilo. Kongres 
otevře také možnost pro tuzemské firmy zapojit se do této prestižní akce, v rámci relevantních pracovních skupin budou moci získat přímý vliv  na vývoj standardů a 
uplatnit v nich i své preference. Očekává se účast cca 1120 zahraničních účastníků z celého světa. Zvláštní program je organizován pro doprovod delegátů. Součástí 
programu bude i uvítací večer, na který chce žadatel grant použít. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ 
HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v 
režimu de minimis – žadateli zbývá 171 199 EUR.

99th IETF (Internet Engineering Task Force)                                                                                                                  (informační technologie)
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

9KT/2017

GUARANT 
International           
spol. s r.o.                              

Na Pankráci 1685/17, 
14000 Praha 4    

registrace MS Praha, 
30.1.1992 pod sp.zn. 

C 7144

45245401

World 
Association for 
Sexual Health, 

Mineapolis, USA

Ing. Luděk 
Vocílka, Ivo 

Miksa - 
jednatelé

28. - 31.5. 
2017           

(4 dny) 
Congress 

Hotel Clarion 
Vysočany

1200/1100 9 617 142

                    
300 000     

(1200x 250 Kč)  
uvítací 

recepce

61 291 € 300 000*/ 300 000*/

23rd Congress of the World Association for Sexual Health                                                                                                        (sexuální zdraví)

Kongres pořádá světová asociace pro sexuální zdraví ve spolupráci s Českou sexuologickou společností ČLS JEP. Jedná se o 23. ročník, který probíhá každé 2 roky po 
celém světě. Poprvé v historii se bude konat ve střední Evropě. Očekává se  1200 účastníků z celého světa. Představí se odborníci a řečníci z předních center po celém 
světě. Vědecký program bude zahrnovat plenární zasedání, symposia na specifická témata, workshopy, postery a přednášky. Součástí programu bude také výstava. 
Uvítací večer 28.5. se bude konat v hotelu Clarion Congress Praha. Odborným garantem akce je Česká sexuologická společnost ČLS JEP. O grant žádá organizátor za 
pořadatele, který má sídlo mimo ČR, na základě smlouvy, kterou jej pořadatel pověřil finančním zajištěním akce. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se 
ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu 
spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 138 709 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

10KT/2017

Cech mechanických 
zámkových systémů 
České republiky, z.s. 

Na vršku 67,            
250 67 Klecany  

registrace MS Praha, 
1.1.2014 pod sp.zn. L 

5967

61383341

European 
Locksmith 

Federation- ELF-
c/o Suomen 

Turvaurakoitsijalii
tto ry., Helsinki, 

Finland

Ing. Petr Fráz, 
cechmistr

19. - 
21.5.2017      
( 3 dny ) 
Vienna 
House 

Diplomat 
Hotel Praha

1500/900 3 500 000

                    
375 000     

(1500x 250 Kč) 
uvítací večer

0 € 375 000*/ 375 000*/

European Locksmith Federation Convention 2017                                                                          (mechanické zámkové systémy, bezpečnost)

Akci organizuje Cech mechanických zámkových systémů České republiky, , z.s. pod hlavičkou evropské asociace European Locksmith Federation. Koná se každoročně, 
vždy v jiné evropské metropoli. Očekává se účast cca 1500 účastníků z celé Evropy. Účastníky budou odborníci v oblasti mechanických zámkových systémů, klíčařství, 
bezpečnosti, mechatronice a elektronice, zpracování polotovarů, řešení a správy přístupových míst, čipování autoklíčů, přípravků pro nouzové otevírání, komplexního 
řešení zabezpečení majektu a osob v komerční i rezidenční oblasti. Účastnit se budou především zástupci 21 národních asociací. Odborný program bude obsahovat 
konferenci, zaměřenou především na téma bezpečnosti, kterému se CMZS věnuje ve svém projektu Bezpečná země. Projekt je v Evropě unikátní a je realizován za 
podpory MV ČR, Policie ČR a Hospodářské komory ČR. Součástí kongresu bude výstava předních představitelů oboru pro české i zahraniční firmy. Pro veřejnost bude 
výstava zdarma. Připraven je i společenský program - uvítací večer v hotelu Diplomat a Gala večeře v Kaiserštejnském paláci. Žadatel žádá za pořadatele, který má sídlo 
mimo ČR. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO 
TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

11KT/2017

GUARANT 
International           
spol. s r.o.                              

Na Pankráci 1685/17, 
14000 Praha 4    

registrace MS Praha, 
30.1.1992 pod sp.zn. 

C 7144

45245401

The European 
Society for 
Paediatric 

Gastroenterology 
Hepatology and 

Nutrition, Vienna, 
Austria

Ing. Luděk 
Vocílka, Ivo 

Miksa - 
jednatelé

10. - 
13.5.2017    

(4 dny)  
Kongresové 

centrum 
Praha

3000/2000 42 190 000

                    
750 000     

(3000x 250 Kč) 
pronájem 

kongresových 
prostor

61 291 € 750 000*/ 750 000*/

50th Annual Congress of ESPGHAN                                                                                          (dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa)

Jedná se o jubilejní 50. ročník konference. Vysoká a stále rostoucí návštěvnost a nadšení účastníků motivuje pořadatele tohoto ročníku k vytvoření ještě atraktivnějšího 
vědeckého programu. Ten bude zahrnovat širokou škálu vědeckých zasedání a symposií, postgraduální kurzy a praktické vzdělávání. Budou prezentovány poslední 
poznatky a nejmodernější přednášky, pokrývající "zvláštní" diety u dětí, vývoj chuti k jídlu, chuťových a potravinových prevencí, novinky v hepatologii, transplantaci jater a 
mitochondriální poruchy a mnoho dalších témat v oblasti gastrointestinálních poruch, onemocnění jater a výživy. Očekává se více jak 3000 účastníků z celého světa. V 
rámci akce proběhne slavnostní Welcome reception&Opening Ceremony a Presidential Dinner v KCP. Vzhledem k vysokému počtu účastníků a k délce kongresu je v 
Praze v tomto období rezervována velká část ubytovacích kapacit v okolí KCP a na Praze 4. Součástí setkání bude rovněž výstava, jíž se zúčastní více než 40 firem. Za 
pořadatele, který nemá sídlo v ČR, žádá organizátor jakožto DMC (Destination Management Company), pověřená zajištěním společenských akcí a grantu HMP. Žádost 
splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 
2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 138 709 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

12KT/2017

Česká lékařská 
společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, 
z.s. a její organizační 

složka Společnost 
všeobecného 

lékařství ČLS JEP , 
Sokolská 490/31,    
120 00 Praha 2  

registrace MS Praha  
1.1.2014 pod sp.zn. L 

1190

.00444359

World 
Organisation of 
Family Doctors 

WONCA, 
Bangkok, 
Thailand

prof. MUDr. 
Štěpán 

Svačina, DrSc. 
Předseda

28.6. - 1.7. 
2017           

(4 dny)      
Kongresové 

centrum 
Praha

4000/3200 30 309 100

                    
1000 000     

(4000x 250 Kč) 
uvítací večer

21 629 € 1 000 000*/ 1 000 000*/

22nd WONCA Europe Conference                                                                                                  (všeobecné lékařství, primární klinická péče)

22. ročník konference organizuje Česká lékařská společnost JEP z.s. a její organizační složka Společnost všeobecného lékařství. Konference je jednou z 
nejvýznamnějších událostí v oboru, která má přispět ke globálnímu povědomí o nejnovějších strategiích klinické primární péče. Hlavními tématy konference jsou globální 
problémy (hygiena, epidemiologie, veřejné zdraví, tabák, alkohol, drogy, potraviny, výživa), disciplína a profese (primární politika péče, financování primární péče, rodinné 
lékařství, interdisciplinární spolupráce, výzkum v lékařské praxi, vzdělávání a profesní rozvoj, kvalita a bezpečnost péče, informační technologie, etika a právo), klinický 
management (prevence a podpora zdraví, kardiovaskulární onemcnění, dýchací potíže, diabetes a metabolické problémy, urogenitální problematika, oční problémy, 
infekční choroby, očkování, alergologi, onkologie, paliativní péče a další). V rámci konference proběhne 17 paralelních sekcí, sál pro skill labs (praktické využití přístrojů), 
workshopy, posterová prezentace, pre-conference mladých lékařů i návštěvy lékařských praxí v Praze a blízkém okolí. Kromě odborného programu bude zajištěno 
slavnostní zahájení s uvítací recepcí 28.6. Žadatel žádá o grant na základě pověření pořadatele, který nemá sídlo v ČR. Žádost splňuje formální podmínky, je v 
souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. 
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 178 371 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

13KT/2017

Asociace korozních 
inženýrů, z.s.  

Technická 1905/5,   
160 00  Praha 6  

registrace MS Praha 
1.1.2014 pod sp.zn. 

737

45249067

The European 
Federation of 

Corrosion (EFC), 
London, UK

Milan Kouřil, 
jednatel,       

na základě 
plné moci

3. - 7.9. 2017    
(5 dní )   

Kongresové 
centrum 
Praha

1500/1430 28 266 010

                    
375 000     

(1500x 250 Kč) 
uvítací večer

0 375 000*/ 375 000*/

Joint EUROCORR 2017, 20th ICC & Process Safety Congress 2017                                                                     (koroze a protikorozní ochrana)

Eurocorr je každoroční konference Evropské federace pro korozi - The European Federation of Corrosion (EFC) se sídlem v Londýně, pořádaná vždy některou z 
členských národních asociací v různých zemích Evropy. Paralelně s touto konferencí bude probíhat i International Corrosion Congress, což je celosvětová korozní 
konference, organizovaná každé 3 roky také některou z národních členských asociací. Žadatel  organizuje obě tyto akce souběžně jako Joint Congress. Doprovodnou 
akcí je Process Safety Conference, akce pod záštitou CCP- Center for Chemical Process Safety. Přednáškový program poběží v 15 paralelních sekcích, součástí bude 
rozsáhlá výstava i společenský program - welcome reception a posterová sekce s občerstvením v prostorách KCP, Congress Dinner na Žofíně. Je očekávána účast cca 
1500 delegátů z celého světa. Řada účastníků, zejména mimoevropských, plánuje pobyt déle než na 1 týden. Asociace korozních inženýrů žádá o grant za pořadatele, 
který nemá sídlo v ČR na základě pověření. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V 
OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – 
žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

14KT/2017

Ústav molekulární 
genetiky AVČR, v.v.i., 
Vídeňská 1083, 140 

00 Praha 4   
registrace MŠMT ČR, 

rejstřík veřejných 
výzkumných institucí, 

1.1.2007 

68378050 THE RNA Society, 
Bethesda, USA

Prof. RNDr. 
Václav 

Hořejší, CSc.       
ředitel

30.5. - 
3.6.2017           
(5 dní )             

Kongresové 
centrum 
Praha

1000/900 17 654 500

                    
250 000     

(1000x 250 Kč) 
uvítací večer

575 € 250 000*/ 250 000*/

RNA 2017: The 22nd Annual Meeting of the RNA Society                                                                 (biologie - základní biomedicínský výzkum)

Jedná se o každoroční mezinárodní konferenci a největší výroční konferenci v oboru RNA biologie, která patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory biomedicinského 
výzkumu. Na konferenci pravidelně přijíždějí největší kapacity oboru, mezi nimiž jsou i nositelé Nobelovy ceny za objevy v oboru (2006 za medicínu, 2006 a 2009 za 
chemii). Pořadatelství získal ÚMB v r. 2014 místo Barcelony. ÚMG se bude podílet na  lokální organizaci konference, a to jak administrativně, tak organizačně. ÚMG 
bude zároveň  28.-30.5. hostit RNA & Cancer meeting, což je jeden ze satelitních meetingů, který bude předcházet hlavní konferenci. Konference se každoročně účastní 
cca 1000 vědců. Vzhledem k tomu, že mnoho seniorních vědců je členy dalších vědeckých společností, dá se očekávat, že v budoucnu podpoří konání dalších konferencí 
v Praze. Žadatel chce i z toho důvodu zajistit co nejkvalitnější společenský program, který mj. bude zahrnovat  uvítací večer 30.5.2017, který proběhne formou banketu s 
koncertem v kongresovém foyer v KCP, na který chce grant použít. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ 
HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v 
režimu de minimis – žadateli zbývá 199 425 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

15KT/2017

AIM Group Prague 
s.r.o., Panská 7,              
110 00 Praha 1  

registrace MS Praha, 
20.2.1997 pod sp.zn. 

C50199

25107313

European 
Atherosclerosis 

Society, 
Gothenburg, 

Sweden

Tereza 
Havlásková, 

prokura

23. - 26.4. 
2017            

(4 dny)            
Kongresové 

centrum 
Praha

1800/1500 23 724 833

                    
450 000     

(1800x 250 Kč) 
pronájem 

společenských 
prostor

0 450 000*/ 450 000*/

85th EAS Congress                                                                                                                      (lékařské vědy - výzkum a léčba aterosklerózy)

Na organizaci kongresu se podílí pořadatel, společnost EAS se sídlem ve Švédsku, a žadatel. Kongres je v Praze pořádán podruhé po 12 letech a Praha je jediným 
městem střední a východní Evropy, kterému se této cti dostalo. Jde o tradiční setkání nejvýznamnějších odborníků z oblasti diagnostiky, výzkumu a léčby arterosklerózy, 
masově se vyskytujícího onemocnění, které podmiňuje většinu srdečně-cévních onemocnění. Očekává se účast až 2000 odborníků z celého světa. Kongres bude 
zahrnovat přednášky - úvodní přednášku obstará Göran K. Hansson, ředitel Nobelova výboru pro medicínu a fyziologii z let 2009-2014, předání Anitschkowovy ceny za 
vynikající objevy v daném oboru, doprovodné klinické semináře, workshopy, příležitosti pro mladé odborníky, doprovodnou výstavu a posterové sekce. Přímo v průběhu 
kongresu se počítá s přepážkou pro poskytování informací o Praze s nabídkou turistických služeb. Praha bude představena také v uvítacím programu. Žadatel plánuje 
použít grant HMP na pronájem společenských prostor pro uvítací večer. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční subjekt, žádá o grant za pořadatele společnost 
AIM Group Prague s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  
KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 
200 000 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

16KT/2017

AIM Group Prague 
s.r.o., Panská 7,              
110 00 Praha 1  

registrace MS Praha, 
20.2.1997 pod sp.zn. 

C50199

25107313

ESC - EACVI 
(European 

Association of 
Cardiovascular 

Imaging),  Sophia 
Antipolis, France

Tereza 
Havlásková, 

prokura

25. - 27. 
2017           

(3 dny) 
Congress 

Hotel Clarion 
Vysočany

900/800 4 605 209

225 000       
(900 x 250 Kč) 

pronájem 
společenských 

prostor

0 225 000*/ 225 000*/

EuroCMR 2017 - výroční konference magnetické rezonance kardiovaskulárního systému EACVI                                                                                         .                                                                                                                                         
(magnetická rezonance kardiovaskulárního systému)

Na organizaci kongresu se podílí pouze pořadatel se sídlem ve Francii a žadatel. Konference je věnovaná problematice vyšetřování srdečních chorob magnetickou 
rezonancí, která se v poslední době stala díky řadě svých unikátních vlastností jednou ze základních neinvazivních diagnostických metod v kardiologii. Program bude 
zahrnovat více než 50 přednášek a 80 posterů, setkání a diskuse až s 1000 odborníky, probíhající ve speciálně zaměřených sekcích, a dále speciální výukové kurzy, 
vedené předními evropskými autoritami, a zkoušky pro získání evropských certifikátů provádění magnetické rezonance srdce, což je nesmírně důležité pro mladé lékaře. 
Již v přípravné fázi je mimo odbornou rovinu propagována také Praha jako turistická destinace a i v průběhu konference se počítá s její marketingovou propagací v rámci 
slavnostního zahajovacího večera. Žadatel plánuje použít grant HMP na pronájem společenských prostor pro uvítací večer. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je 
zahraničnísubjekt, žádá o grant za pořadatele společnost AIM Group Prague s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO 
POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu 
de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.



Příloha č. 1 Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2017

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 17

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

17KT/2017

Ústav organické 
chemie a biochemie 

AV ČR, v.v.i., 
Flemingovo nám. 

542/2,                             
166 10  Praha 6   

registrace  v 
Rejstříku veřejných 

výzkumných institucí, 
na MŠMT ČR

61388963

International 
Society for 

Computational 
Biology, 

Bethesda, USA

RNDr. PhDr. 
Zdenek 

Hostomský 
CSc., ředitel

21. - 25.7. 
2017             

( 5 dní ) 
Kongresové 

centrum 
Praha

1530/1400 29 406 343

                    
382 500     

(1530x250 Kč) 
pronájem 

společenských 
prostor

743 € 382 500*/ 382 500*/

ISMB/ECCB: 25th Conference on Intelligent Systems for Computational Bilogy and the 16th European Conference on Computational Biology                                                                                              
.                                                                                                                                                                 (Bioinformatika a výpočetní biologie)   

Od roku 1993 se konference etablovala jako mezinárodní konference pro bioinformatiku a výpočetní biologii, mapující poslední vědecké a technologické výsledky na 
pomezí výpočetních disciplin a věd o živé přírodě. Konference není primárně věnovaná onemocněním, ale jde o širokospektrou konferenci pro bioinformatiku, výpočetní 
biologii a systémovou biologii. V rámci jejího 25. ročníku je program organizován v 5 hlavních oblastech (geny, proteiny, onemocnění, systémy a data). Konference 
představí poslední vědecké metody a výsledky, získané pomocí aplikací a nástrojů počítačového zpracování dat ve studiu biologických věd včetně vědeckých pokroků. 
Výukové sekce jsou vedeny špičkovými experty a jejich cílem je seznámit účastníky  s nástroji a technikami, které nelze jednoduše získat jinde. Celkový počet delegátů 
rok od roku vzrůstá. Vědecká kvalita konference je velmi vysoká - každý příspěvek je evaluován nejméně 3 oponenty a uveřejněn v odborné publikaci. Předpokládá se, 
že asi 10% delegátů navštíví Prahu i s rodinnými příslušníky. Žadatel plánuje použít grant HMP na pronájem společenských prostor. Žádost splňuje formální 
podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je 
doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 199 257 EUR.



Příloha č. 1 Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2017

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 18

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

18KT/2017

Česká lékařská 
společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, 
z.s.,                     

Sokolská 490/31,                
120 00  Praha 2

.00444359

Evropská 
asociace klinické 

farmakologie a 
terapie (EACPT) 

Institut f¨r 
Klinische 

Pharmakologie 
Zentrum der 

Pharmakologie 
Universitätsklinik
um, Frankfurt am 

Main, BRD

prof. MUDr. 
Štěpán 

Svačina, 
DrSc., MBA   
předseda

24. - 27. 6. 
2017           

(4 dny) 
Congress 

Hotel Clarion 
Vysočany

800/600 9 378 779

                    
200 000     

(800x 250 Kč) 
pronájem 

společenských 
prostor

21 629 € 200 000*/ 200 000*/

Kongres organizuje Česká společnost pro klinickou farmakologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  ve spolupráci s Evropskou asociací pro klinickou 
farmakologii a terapii. Jedná se o první kongres, který je od roku 1963 prvním celoevropským kongresem v oboru farmakologie a zároveň také prvním v tomto oboru v 
ČR. Jeho hlavním tématem je  personalizovaná farmakologie, tedy terapie "šitá na míru" pacienta. V této oblasti patří ČR, zejména zásluhou pracoviště v Ostravě, ke 
světové špičce. To byl jeden z hlavních důvodů, proč byla, přes velký zájem jiných destinací, organizace kongresu přidělena právě Praze. Kongres bude mít osvědčenou 
strukturu - plenární přednášky, sympozia, originální ústní sdělení, postery. Zahrnují klíčové informace z oblasti farmakoterapie v různých klinických oborech. V rámci 
kongresu by žadatel chtěl poskytnout zprostředkované informace o městě, jeho památkách, aktivitách apod. Je očekávána účast cca 800 delegátů z celého světa. 
Součásti akce bude doprovodný program. Grant HMP chce žadatel použít na úhradu nákladů, spojených s pronájmem společenských prostor. Žádost splňuje formální 
podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je 
doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 178 371 EUR.

XIII Evropský kongres klinické farmakologie a terapie (13th European Congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics)                                                .                                                                                                                                 
(klinická farmakologie a personalizovaná farmakoterapie)                                  
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

19KT/2017

Prague Convention 
Bureau, z.s.,            

Rytířská 398/26,                 
110 00  Praha 1 

registrace MS Praha, 
1.1.2014 pod sp.zn. 

L18846

22677151

International 
Congress and 

Convention 
Association, 
Amsterdam, 
Netherlands

Roman 
Muška, ředitel, 

na základě 
plné moci

12. - 15. 11. 
2017            

(4 dny)  
Kongresové 

centrum 
Praha

1300/1170 27 963 900

                    
325 000     

1300x 250 Kč) 
uvítací večer

7 859 € 325 000*/ 325 000*/

Jedná se o každoroční kongres mezinárodní asociace ICCA - International Congress and Convention Association. Ve svém oboru je to největší, nejprestižnější a nejdéle 
existující mezinárodní světová kongresová asociace, která shromažďuje odborníky z oboru kongresového průmyslu z celého světa. V Praze se bude konat již  56. ročník 
konference. ICCA disponuje vlastní databází, která je pro členy výborným zdrojem pro vyhledávání obchodních a marktingových kontaktů, vede statistiky, na jejichž 
základě každoročně sestavuje žebříček asociačních kongresů a konferencí. Dle tohoto žebříčku je Praha na 11. místě pro rok 2015. Kongresy pro členy ICCA jsou od 
roku 1963 organizovány pravidelně v říjnu nebo listopadu v různých destinacích celého světa. Jsou zaměřeny na vzdělávání profesionálů v tomto oboru. Akce se účastní 
mezi 600-1000 delegátů a 40-100 doprovázejících osob. Přesnější počet delegátů je závislý na hostitelské zemi. Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti a celkové 
atraktivitě Prahy je v r. 2017 ze strany ICCA očekávána rekordní účast až 1300 účastníků. Cílem kongresu je představit Prahu jako jednu z atraktivních kongresových 
destinací. Žadatel by rád případný grant použil na úhradu nákladů uvítacího večera. Kandidaturu na tento kongres podpořili svou osobní účastí v r. 2014 primátor HMP a 
radní pro kulturu,památkovou péči, zahraniční vztahy a cestovní ruch HMP s tím, že Rada HMP svým usnesením č. 1613 ze dne 15.7.2014 schválila záměr realizovat 
finanční podporu kongresu v KCP částkou do maximální výše 5 milionů Kč, která je alokována v rozpočtu OZV MHMP na rok 2017 na pronájem a služby KCP, a to 
vzhledem k tomu, že ICCA je mezinárodně uznávanou a jednou z nějdůležitějších globálně zastřešujících asociací v oboru asociačních kongresů a konferencí a členy 
ICCA jsou často nejvýznamnější instituce a zástupci kongresového průmyslu v dané zemi.  Destinace, která se o pořádání kongresu uchází, musí prokázat vysokou 
úroveň místních služeb, profesionální připravenost místních členů a v neposlední řadě také vzájemnou spolupráci a jednotnost mezi veřejným a soukromým sektorem v 
oboru kongresového cestovního ruchu. Uskutečnění kongresu ICCA je v souladu s plánem rozvoje hl. města Prahy v této oblasti. V rámci strategie propagace destinace v 
zahraničí a zvyšování budoucího ekonomického přínosu zahraničního kongresového cestovního ruchu pro Prahu, je velmi žádoucí, aby se zde akce konala. Kromě 
pozitivního ekonomického dopadu v roce konání akce, by kongres měl sloužit jako katalyzátor pro budoucí ekonomické přínosy Praze a České republice, jako takové. 
Součástí prezentace Prahy je i zahájená rekonstrukce KCP.  Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. 
MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu 
de minimis – žadateli zbývá 192 141 EUR.

56. ICCA CONGRESS                                                                                                                                (vzdělávání v kongresovém průmyslu)
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