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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

Částka již 
obdržená v 
de minimis 

Výbor v Kč

031/2016/305 967461/2016

We Make Media, 
s.r.o. IČO: 

27656624 Orlická 
217/9, Praha 3 - 

Vinohrady, 130 00

VII. sjezd České 
společnosti 

kardiovaskulární 
chirurgie

MUDr. Ivana 
Kaderková

13. 11. 2016 - 
15. 11. 2016 2 320 000 1 478 925   500 000 0 EUR 500 000*/

ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2016

Hlavním tématem sjezdu bude řešení problematiky současné diagnostiky a léčebné péče o kardiovaskulárně nemocné a spojit tak odborníky z renomovaných pracovišť 
a klinik.  Součástí programu kongresu jsou přednášky českých i zahraničních odborníků, odborná sympozia i workshopy. Sjezd se stal nedílnou součástí kreditního 
systému v rámci programu pro vzdělávání postgraduantů a získávání atestace mladých lékařů. Nejen mladí lékaři si na základě bohatého a organizačně velmi pestrého 
programu mají možnost porovnat své výsledky vědecké i praktické, ale také jejich zkušenější kolegové si mohou rozšířit svůj přehled a obohatit pracovní postupy mezi 
kolegy, jak v rámci ČR, tak zahraničí. V letošním ročníku je očekávaný vysoký počet účastníků, předpokládá se účast minimálně 750 osob. Kromě kardiochirurgů a 
cévních chirurgů se akce zúčastní anesteziologové, intenzivisté, perfuzionisté, zdravotní sestry, kardiologové, angiologové, radiologové a další odborníci, bez jejichž 
spolupráce není současná diagnostická a léčebná péče o kardiovaskulárně nemocné možná.  Připravovaný kardiovaskulární kongres je pro hlavní město významnou 
příležitostí, nasměruje pozornost mnoha význačných zahraničních osobností právě na Prahu a zvýší prestiž hlavního města na globální úrovni. Konání kongresu v 
Praze stvrdí její status v mezinárodním vědeckém světě a posílí její pozici na poli cestovního ruchu mezi metropolemi střední a také východní Evropy. Žadatel nemohl 
požádat o grant v oblasti kongresového turismu vzhledem k tomu, že o konání konference v hlavním městě Praze bylo rozhodnuto až po uplynutí lhůty pro dodání 
žádosti o grant. Projekt byl přesunut na zářijové zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP z červnového  zasedání 6. 6. 2016.
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