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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč Výbor v Kč 

001/2017/002 1954025/2016

Adolf Loos 
Apartment and 

Gallery, s. r. o. IČO: 
28519213 U 

Starého hřbitova 
40/6, Praha 1 - 

Josefov, 110 00

Apartmán pro 
Richarda Hirsche 
navržený Adolfem 

Loosem

Ing. Vladimír 
Lekeš

1.1. - 31.12. 
2017 

Apartmán 
Richarda 

Hirsche, U 
Starého 

hřibtova 40/6, 
Praha 1

800 000 0   800 000
Přesunuto 
na únorové 
zasedání*/

INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÁ DOTACE HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2017

Loosův apartmán (studentský byt) pro Richarda Hirsche, který vznikl v průběhu 20 let, je jedním z pouhých sedmi děl moderní světové architektury v ČR 
zařazených, společně s vilou Tügendhat a Müllerovou vilou, do prestižní světové sítě Iconic Houses. Tato klasifikace klade nové a vyšší požadavky 
zejména v oblasti přístupnosti, publicity a programace. Apartmán dnes navštěvují stovky turistů, studentů i architektů z celého světa. Návštěva tohoto 
kulturního dědictví je obohacena i příležitostí seznámit se s původními kusy nábytku a interiérovými doplňky, které Loos nejen navrhl, ale na jejichž výrobu i 
osobně dohlížel. Doposud společnost Adolf Loos Apartment and Gallery prováděla veškerou činnost na vlastní náklady (rekonstrukce apartmánu, prohlídky, 
cizojazyčné publikace, lektorská činnost).                                                                                                                                                                                                     
Účel, na který bude individuální dotace použita: na vytvoření adekvátních návštěvních podmínek v kontextu Loosova interiéru umístěného v historickém 
centru Prahy, a vyhovění  tak zájmu rostoucího počtu zahraničních i domácích návštěvníků o toto důležité a do nedávna neznámé dílo kulturního dědictví. 
Žadatel rovněž usiluje o usnadnění a posílení spolupráce s veřejně přístupnými a tematicky příbuznými objekty, mimo jiné i za účelem doprovodných a 
vzdělávacích programů. Je plánováno spuštění nově koncipovaných webových stránek, které budou mít nejen za cíl informovat o událostech a návštěvách 
v Loosově apartmánu, ale podporovat i zájem o Prahu, Adolfa Loose a jeho dílo v Čechách.                                                                                                                              
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 199 264 EUR.
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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč Výbor v Kč 

002/2017/003 2164263/2016

Miki Travel Prague, 
spol. s r. o. IČO: 

25124188 Rytířská 
410/6, Praha 1 - 

Staré Město, 110 
00

Japan Week

Tomio 
Okamura, 
Daisuke 
Takada

18.11. - 23.11. 
2017 

Staroměstské 
náměstí, 

Obecní dům, 
Palác Žofín, 
Kongresové 

centrum

91 444 294 85 565 700   5 878 594
Přesunuto 
na únorové 
zasedání*/

Japan Week je mezinárodní kulturní festival s třicetiletou historií, který se koná každý rok v některé ze světových metropolí. Organizátorem akce je japonská 
vládní organizace IFF (The International Friendship Foundation). Na základě dopisu primátorky HMP bylo zahájeno jednání s IFF v roce 2016. Hlavním 
cílem akce je rozšířit povědomí o japonské kultuře (hudba, tanec, ruční práce, móda, čajový obřad, bojová umění), což si mohou návštěvníci festivalu 
formou různých workshopů také sami vyzkoušet. Na druhé straně se díky propagaci akce v Japonsku předpokládá podnícení zájmu japonské veřejnosti o 
Prahu, který se může stát inspirativní pro jejich návštěvu Prahy. Součástí festivalu je také návštěva japonských uměleckých skupin v pražských školách a 
domovech pro seniory. Počítá se s příjezdem okolo 1100 umělců, kteří v Praze zůstanou zhruba týden. Na základě kvalifikovaného odhadu by tato akce 
měla přinést do rozpočtu města cca 3 850 000 Kč denně. Vstup je zdarma pro návštěvníky na všechny akce. Japonská strana do této akce investuje 85 565 
700 Kč. Festival Japan Week se v Praze konal již v listopadu roku 2002, účastnilo se ho 1400 japonských umělců a navštívilo ho okolo 3 8000 návštěvníků.                                                                                                                                                                                                                                                         
Účel, na který bude individuální dotace použita: na organizaci akce Japan Week 2017 v Praze, a to, zejména na pronájem prostor a technického 
vybavení, společenský program při zahájení akce, lokální přepravu uměleckého vybavení a nástrojů, náklady na tisk propagačních materiálů.                                                        
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 EUR. Žadatel může obdržet podporu pouze do 
výše 5 000 000 Kč.
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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč Výbor v Kč 

004/2017/005 2225881/2016

Out of Box, z. s. 
IČO: 04330285 

Bavorská 856/14, 
Praha 5 - Stodůlky, 

155 00

Street Food Festival, 
Street Food Jam

Mgr. Zuzana 
Menhartová, 

Tomáš Zdenek

duben - 
prosinec 2017 

Plynární 
1096/23, 
Praha 7 - 

Holešovice 
170 00

255 000 75 000   180 000 150 000*/

Cílem Street Food Festivalu  je nabídnout domácím, ale i zahraničním návštěvníků možnost ochutnat místní street food, tedy moderní pouliční českou 
kuchyni. Festival je určen malým, novým, začínajícím a zajímavým gastro projektům, které chtějí pořadatelé touto formou podpořit. Na místě je cca 40 - 50 
stánků, doprovodný program a hudební produkce. V současné době v ČR neexistuje srovnatelná akce se Street Food Festivalem, díky svému rozsahu, 
tradici, kvalitě, četnosti.  Na Street Food Festival navazuje Street Food Jam. Jde o akci, která se koná přes léto každou druhou neděli před klubem Cross. 
Svým rozsahem je menší, ale neméně pestrá a dobře dramaturgicky sestavená. Street Food Jam je svátkem jídla, jde o nekomerční přehlídku deseti až 
dvanácti konceptů pouličních jídel z celého světa. V roce 2017 proběhne celkem osm akcí, které se konají vždy v neděli: Street Food Festival 23. 4., 17. 9. 
a Street Food Jam 11. 6., 25. 6., 9. 7,. 23. 7., 6. 8., 20. 8. Akce je jedinečná svým rozsahem, frekvencí a dobou fungování, není ji možné navštívit nikde 
jinde. Holešovice jsou důstojná alternativa pro turistický zájem a volnočasové aktivity. V květnu 2014 se Street Food festivalu v Praze zúčastnilo 5 000 
návštěvníků, v říjnu 14 000, v červenci 2015 se zúčastnilo 5 000 návštěvníků a v říjnu  9 000, v roce 2016 v květnu festival navštívilo 10 000 návštěvníků a 
v září 9 000. Street food Jamu  se zúčastnilo v létě 2015 průměrně 1 200 návštěvníků a v létě 2016 se ho zúčastnilo průměrně 1 800 návštěvníků.                                                                                                                                                                                                                                                         
Účel, na který bude individuální dotace použita: na představení i jiných pražských lokalit než je již tradičně turisticky vděčné historické centrum, na 
grafické zpracování promo materiálů (print i online komunikace), propagaci, profesionální produkční práce a pomocné práce na akci, doprovodný program.                           
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč Výbor v Kč  

006/2017/007 2192658/2016

Univerzita Karlova 
IČO: 00216208 

Ovocný trh 560/5, 
Praha - Staré 

Město         110 00

Mezinárodní 
konference ICAME-

38

doc. Mirjam 
Friedová, Ph.D.

24.5. - 28.5. 
2017 

Univerzita 
Karlova, 

Filozofická 
fakulta, Praha

1 786 245 1 488 245   298 000 200 000*/

ICAME (International Computer Archive of Modern and Medieval English) je mezinárodní organizace, která sdružuje lingvisty a odborníky z oblasti 
informačních technologií se zaměřením na tvorbu a využití elektronických jazykových korpusů ve zkoumání jazyka a zpřístupnění těchto materiálů pro 
výzkum a aplikace v dalších odvětvích (výuka angličtiny, forenzní lingvistika, historie, angličtina, jako prostředek interkulturní a internacionální komunikace 
atd.). V roce 2017 se uskuteční 38. ročník této konference, jde o významnou příležitost k prezentování výsledků dosavadního výzkumu a současně k 
navázání mezinárodní spolupráce a vytváření multilaterálních projektů. ICAME je koncipována výběrově, příspěvky zahrnují jednak plenární přednášky 
předních odborníků, přednášky a prezentace jazykových korpusů a nástrojů pro práci s nimi, ale také příspěvky mladých lingvistů. Konference je příležitostí 
prezentovat Filozofickou fakultu UK jako instituci, kde je korpusová lingvistika na evropsky srovnatelné úrovni nejen zkoumána, ale také vyučována, a Prahu 
jako přitažlivé místo vstřícné ke studiům. Lze zároveň očekávat, že během konference budou vytvořeny nebo rozšířeny meziuniverzitní vazby v rámci 
evropských projektů spolupráce, zahrnující také následné cesty členů účastnických institucí do Prahy. Účastníkům konference, z nichž mnozí přijedou do 
Prahy poprvé, chtějí pořadatelé ukázat hlavní město nejen jako místo, kde se rychle a na vysoké úrovni rozvíjí zkoumání angličtiny a jazyka obecně s 
využitím elektronických nástrojů a korpusů, ale také jako zajímavé a přátelské místo, kam se mohou rádi vracet, ať už pracovně nebo soukromě.  Tato 
konference nemohla být zařazena do grantového systému vzhledem k počtu účastníků, který je pořadateli omezený na 200.                                                      
Účel, na který bude individuální dotace použita: na doprovodný konferenční program, který se organizátoři rozhodli do programu zařadit, aby Prahu 
ukázali v tom nejlepším světle, a na výdaje spojené s tímto doprovodným programem, konkrétně se jedná o výlet lodí po Vltavě, zahajovací koncert PKF, 
hudební program na gala večeru, konferenční materiály (kniha abstraktů, program s mapami, tašky s potiskem, bloky), registrační microsite, dopravu 
účastníků po Praze, ubytování (VIP).                                                                                                                                                                                                                                          
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“.  Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 1 914 EUR.
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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč Výbor v Kč 

007/2017/008 225261/2016

Sportify, s. r. o. 
IČO: 02660792 
Hradešínská 

2373/27, Praha 10 - 
Vinohrady,           

101 00

Po stopách kněze 
Petra z Prahy do 

Orvieta 2017

Vladimír 
Drábek

31.5.- 31.10. 
2017 na trase 

Praha - 
Salzburg - 
Bolsena - 
Orvieto

1 738 450 1 003 450   735 000 300 000*/

Jedná se o 11. ročník tradičního putování z Prahy do italského Orvieta při příležitosti oslav svátku Corpus Domini, který těsně souvisí s cestou kněze Petra 
z Prahy do Říma v roce 1263. V letošním roce je akce v patnácti etapách zasvěcena poutnictví. Hlavním mottem celé akce zůstává ukázat na historické 
kořeny myšlenek evropské vzájemnosti a důležitosti postavení českých zemí v rámci Evropy i na propojování církevního a světského života.  Ke skupině 
deseti českých a italských putujících se po cestě na kratší či delší vzdálenosti připojují desítky a stovky místních obyvatel, celkově pak po celé cestě cca 
2000 spoluputujících a cca 10 - 15 000 diváků, kteří se seznamují s historií celé akce. Ve dvou doprovodných vozidlech jsou k dispozici propagační 
materiály hl. m. Prahy a pro každého putujícího tričko se znakem Prahy, Praha jako evropské kulturní centrum je leitmotivem celé cesty. Na cestě jsou 
putující přijímáni starosty a faráři, po cestě se také konají doprovodné kulturní akce (v letošním roce je naplánované  15 doprovodných akcí). Akce vrcholí 
ve velkolepém průvodu ke svátku Corpus Domini, který přenáší italské televize. O akci se natáčí filmový dokument a je k ní vydaná obrazová informační 
brožura. Projekt v sobě spojuje kulturní, sportovní, církevní a společenské aspekty, je podporou evropské vzájemnosti a přirozenou propagací města Prahy. 
Hl. m. Praha od prvního ročníku v roce 2000 tento česko-italský projekt podporuje. Akce se vždy konala pod záštitou primátora či primátorky hl. m. Prahy 
pravidelně se ho zúčastňují i představitelé hl. m. Prahy.  V prvním ročníku byl hlavním organizátorem Prague International Marathon, poté Association 
Sparta Praha a posledních letech společnosti Sportify ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha. Žadatel žádal podporu na stejný projekt v oblasti 
cestovního ruchu v rámci programu Partnerství, projekt byl podpořen 300 000 Kč v roce 2016 a 300 000 Kč v roce 2015.                                                                                                                                                                   
Účel, na který bude individuální dotace použita: na ubytování, stravování, dopravu, produkci příprav akce, produkci a organizaci akce, propagaci akce, 
doprovodný sportovně kulturní program, dokumentaci akce.                                                                                                                                                                                                                                 
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“.  Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 170 382 EUR.
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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč Výbor v Kč 

008/2017/009 2252622/2016

Institut pro 
evropskou politiku 
EUROPEUM, z.s. 
IČO: 69057842 

Rytířská 539/31, 
Staré Město,    

11000

Prague European 
Summit 2017

Ing. Vladimír 
Bartovic

4.6.- 6.6.2017 
Hlavní město 

Praha, 
Lobkovický 

palác

3 930 000 3 335 000   595 000 300 000*/

Cílem Prague European Summit je pořádání strategické a otevřené debaty na nejvyšší úrovni o výzvách, kterým Evropa v současnosti čelí, a nalezení 
společných odpovědí na klíčové otázky v ekonomické, sociální, zahraničně-politické i institucionální oblasti. Prague European Summit je koncipován jako 
platforma ke kontinuální strategické debatě na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie. Jakožto iniciativa dvou předních  českých think-tanků 
(Europeum, Ústav mezinárodních vztahů) pod záštitou MZV ČR a Zastoupení EK v ČR nabízí prostor pro neformální dialog mezi politickými představiteli, 
státními úředníky, představiteli soukromé sféry, akademiky a také novináři. Konání třídenního Summitu v Praze přispěje k posílení obrazu ČR jako státu, 
který se sebevědomě a zároveň konstruktivně účastní zásadních debat o směřování Evropské unie i celé Evropy. Ambicí projektu je stát se pravidelným 
fórem, jež vrátí Prahu mezi centra rozhodování  o budoucnosti Evropy a doplní etablované konference v Bratislavě, Mnichově či Davosu o konferenci 
zaměřenou na zásadní otázky evropské integrace, k nimž dosud žádné obdobné pravidelné fórum neexistuje. Třetí ročník Prague European Summit se 
bude věnovat mimo jiné energetické politice EU mezi byznysem a politikou, reformě zakládajících smluv Unie, budoucnosti digitální agendy, Junckerovu 
investičnímu plánu, resetu transatlantických vztahů či vazbě EU a Ruska ve světle Kremelské agresivní politiky.  Od letošního roku jsou součástí konference 
také tzv. City Talks, které zprostředkují myšlenky významných hostů široké veřejnosti prostřednictvím debat v centru Prahy. Hlavními hosty, které bude 
Praha během Summitu hostit, budou ministři zahraničních věcí Rakouska a zemí Východního partnerství.  Projetu poskytla záštitu i paní primátorka hl. m. 
Prahy. V roce 2016 navštívilo Prague European Summit přes 500 účastníků a dalších 100 veřejné City Talks. Tato konference nemohla být zařazena do 
grantového systému v oblasti kongresového turismu vzhledem k počtu účastníků, v letošním ročníků očekávají pořadatelé účast cca 600 osob (mírný nárůst 
oproti minulému ročníku).                                                                                                                                                                                                                   
Účel, na který bude individuální dotace použita: na financování nákladů spojených s ubytováním významných hostů konference, předních expertů a 
novinářů, kteří se zúčastní jako panelisté (35 řečníků), dále na propagaci (brožury, odborné podklady, desky, bloky, roll-up, programy, propisky, bannery: 1× 
Back-drop set 6×3m, 2× Back-drop set 4×3 m) a mzdy (projektová manažerka).                                                                                                                                                                                                                                    
Podpora projektu spadá do režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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