PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/3 ze dne 28. 4. 2022

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - PODPORA ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - KATEGORIE A (více než 500 registrovaných účastníků) - žádosti navržené k poskytnutí dotace (nad 200 000 Kč)
Název
(téma)

poř.č.

KT
001/2022

The 26th ICOM General Conference – ICOM Prague 2022

žadatel

Český výbor ICOM, z. s.
Zelný trh 299/6,
602 00 Brno-střed
IČO: 02481553

pořadatel kongresu

Český výbor ICOM, z. s.

(muzejnictví)
datum
realizace,
počet dní

21.08.2022 28.08.2022
8 dní

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

hlavní program
Kongresové centrum
Praha, mnoho
dalších míst v Praze
a ČR

4 600

67 550 453

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

1 840 000*/

1 840 000*/

1 840 000*/

1 840 000*/

(4600 x 400 Kč)
1 840 000
1 840 000

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí, která se v Praze bude konat. Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums; ICOM) je největší muzejní profesní organizace na světě. V současnosti má 45
000 členů z 2000 muzeí na světě ve 138 zemích světa. Každé 3 roky pořádá ICOM vrcholné shromáždění členů – generální konferenci, které se účastní kolem 4500 delegátů. Přípravou a organizací 26. generální konference ICOM
PRAGUE 2022 byl pověřen Český výbor ICOM. Uspořádání konference bylo schváleno usnesením vlády ČR, záštitu poskytl primátor hlavního města Prahy i řada ministerstev. ICOM PRAGUE 2022 se uskuteční ve dnech 20. – 28.
srpna 2022 s hlavním programem – plenárním zasedáním a jednáním panelů a výborů – v Kongresovém centru Praha. I s ohledem na COVIDovou pandemii proběhne akce v hybridním formátu, přičemž se předpokládá až 4600
účastníků na místě a další stovky online. V rámci programu je připraveno na 350 aktivit (přednášky, workshopy, debaty) v celkem 20 muzeích v Praze a 60 muzeí v regionech ČR; v rámci doprovodného programu proběhne i 40
exkurzí do různých institucí. Hlavním tématem ICOM PRAGUE 2022 je Síla muzeí; síla v oblasti lidských práv, sociální angažovanosti a politické angažovanosti.
Význam konání ICOM PRAGUE 2022 pro Prahu a ČR je mimořádný; přímý ekonomický dopad akce lze dle odhadů studie PCB vyčíslit na zhruba 150 milionů Kč jen za 5 hlavních kongresových dní. Velmi významný je u této akce ale
i dopad nepřímý; jedná se o jedinečnou příležitost propagovat kulturní dědictví v Praze i v regionech, má pomoci pražským muzeím navázat kontakty a ukotvit vazby v mezinárodních muzejních sítích, zkvalitnit a zatraktivnit nabídku
českých muzeí, což následně znamená vyšší návštěvnost a vyšší útraty. Důležitým přínosem je pak i celková propagace Prahy v zahraničí.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název
(téma)

poř.č.

KT
003/2022

6th European Congress of Conservation Biology

žadatel

Česká zemědělská univerzita v
Praze
Kamýcká 129,
165 00 Praha 6
IČO: 60460709

pořadatel kongresu

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
vědecká organizace
Society for conservation
Biology

(biodiverzita, ochrana přírody)

datum
realizace,
počet dní

22.08.2022 26.08.2022

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

Praha - Suchdol,
areál ČZU

1 000

9 200 000

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

400 000*/

400 000*/

400 000*/

400 000*/

(1000 x 400 Kč)
400 000
400 000

5 dní

European Congres of Conservation Biology (ECCB) pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze v Praze ve spolupráci s mezinárodní vědeckou organizací Society for Conservation Biology (SCB), partnerem kongresu je také Ústav
pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hlavní téma kongresu je „Biodiversity crisis in a changing world“, které reaguje na současnou celosvětovou krizi biologické rozmanitosti a na nutnost změn v přístupech
ochranářské vědy a politiky. Na programu budou klimatické změny a jejich dopady na ekosystémy, dopady hospodářských aktivit na životní prostředí (zemědělství, lesnictví, doprava) atd. ECCB se koná jednou za tři roky, Praha (ČZÚ)
již hostila kongres v roce 2009. Tenkrát se ho zúčastnilo na 1200 účastníků z 54 zemí světa. Pro rok 2022 žadatel počítá s účastí cca 1000 účastníků. I když se jedná o evropský kongres, tradičně se ho účastní i delegáti z ostatních
kontinentů. Účastníkům konference kromě pětidenního vědeckého programu (odborné přednášky, workshopy, symposia, odborné kurzy a diskusní panely) bude nabízen i bohatý odborný doprovodný program (večerní prohlídka ZOO,
návštěva chráněných území v Praze, středisko ekologické výchovy) a společenský program. Odborná část se bude konat v areálu České zemědělské univerzity v Praze.
Kromě přímého finančního přínosu tohoto kongresu, žadatel předpokládá i propagaci hl. m. Prahy a navázání další spolupráce se zahraničními subjekty, s důrazem na krátkodobé pobyty (vědců i studentů). Celá akce bude probíhat v
souladu s minimalizací dopadů na životní prostředí a s podporou lokálních producentů. Součástí vložného bude poplatek „carbon offset“, kdy se za vybranou částku podpoří lokální projekt v oblasti ochrany přírody.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal v r. 2020 podporu v oblasti CR na XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2020 (150 000 Kč), dotaci však vzhledem k pandemii nepřijal, v r. 2021 na stejný
kongres byla poskytnuta dotace ve výši (360 000 Kč), dále v oblasti ochrany přírody v r. 2020 na projekt Monitoring a optimalizace nektarodárných biopásů na orné půdě v katastru hl. m. Prahy (350 000 kč), na projekt Reprodukční
schopnost akátu bílého odvozená od jeho semenné banky (250 000 Kč), na projekt Dívčí hrady: péče o lokalitu reintrodukovaného modráska vičencového (250 000 Kč) a v r. 2021 na Monitoring kriticky ohroženého okáče metlicového
v území Prokopského údolí a v blízkém okolí (200 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
175 659 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

poř.č.

KT
004/2022

DrupalCon Europe 2022

žadatel

Kuoni Destination Management
s.r.o.
Rohanské nábřeží 671/15,
186 00 Praha 8
IČO: 26487730

(IT oblast - Open Source aplikace)

pořadatel kongresu

DrupalCon Inc. dba Drupal
Association
(USA)

datum
realizace,
počet dní

20.09.2022 23.09.2022

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

O2 Universum,
Praha

1 000

12 285 557

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

400 000 */

400 000 */

400 000 */

400 000 */

(1000 x 400 Kč)
400 000
400 000

4 dny

DrupalCon Europe 2022 je event z oblasti IT zaměřený na Open Source aplikace. Každoročně se pořádají dva eventy, jeden v Severní Americe a druhý v Evropě. Program DrupalConu je pěvně daný, v rámci eventu budou
uspořádány: 4 hlavní přednášky, paralelní přednášky či workshopy, „BoF – Birds of Feathers“ semináře, sponzorské přednášky a workshopy i „Contribution“ den (den zaměřený na programování). Mezi hlavní cíle patří představení
technologického pokroku v rámci Drupalu a sdílení informací a znalostí mezi jednotlivými účastníky. Vedle významných řečníků z celého světa se akce zúčastní zástupci Drupal Association, kteří představí vizi rozvoje Drupalu a IT a
zástupci velkých technologických firem jako je Acquia, Pantheon, Dropsolid a další. Akce se bude konat v O2 Universum ve dnech od 20.09 do 23.09. 2022.
Předpokládaný přínos eventu je finančního charakteru, dle žadatele se náklady na účastníka v nominálních částkách budou pohybovat okolo €600 na účastníka na ubytování, €300 na stravu a €100 na doprovodný turistický program.
Důležité je i zviditelnění Prahy jako kongresové destinace pro konání podobných prestižních eventů v oblasti IT.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

poř.č.

KT
005/2022

29. silniční konference 2022

žadatel

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1
IČO: 00506958

(silniční inženýrství, silniční provoz)

pořadatel kongresu

Česká silniční společnost
z.s.

datum
realizace,
počet dní

04.10.2022 05.10.2022

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

Kongresové centrum
Praha

1 200

6 539 000

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

480 000 */

480 000 */

480 000 */

480 000 */

(1200 x 400 Kč)
480 000
480 000

2 dny

Silniční konference je pravidelně se konající akcí, na které se scházející zástupci klíčových stakeholderů z oblasti silničního odvětví. Témata jsou projektování, výstavba, správa a údržba dálnic a silnic všech tříd, silniční a městské
inženýrství, bezpečnost silničního provozu, rozvoj silniční infrastruktury ve světě, ale i tématika pražské infrastruktury, stavební právo, klíčové stavby, strategické plány do roku 2030, aktuální vývoj dopravní nehodovosti v období
snížených intenzit automobilové dopravy v souvislosti s epidemií koronaviru, autonomní vozidla a bezpečnost, světové trendy v dopravě, alternativní doprava či dopady pandemie na silniční průmysl. Žadatel počítá s účastí asi 1200
osob, z nichž až 80% má být v Praze ubytováno, jelikož se bude jednat o delegáty mimopražské či zahraniční. Akce se budou účastnit v roce 2022 i zástupci mezinárodní společnosti PIARC, která reprezentuje 140 zemí světa a je
leadrem inovace a rozvoje silniční infrastruktury ve světě. Konference se bude konat v Kongresovém centru Praha, rovněž společenský večer, na programu jsou i technické exkurze.
Kromě přímého finančního přínosu má konference přispět i k propojení akademického světa s odborníky z této oblasti; mají být prezentovány projekty studentů ČVUT, což může být významné z hlediska budoucí zahraniční
spolupráce.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

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

4

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

poř.č.

KT
006/2022

Kongres Evropské akademie alergologie a klinické imunologie 2022

žadatel

pořadatel kongresu

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Česká společnost alergologie a
klinické imunologie,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

Evropská akademie
alergologie a klinické
imunologie ve spolupráci
s Českou společností
alergologie a klinické
imunologie České
lékařské společnosti J.E.
Purkyně z.s.,

(alergologie a klinické imunologie)

datum
realizace,
počet dní

01.07.2022 03.07.2022
3 dny

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

O2 Universum;
Českomoravská
2345/17, 190 00
Praha 9-Libeň

4 000

50 600 000

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

1 600 000 */

1 600 000 */

1 600 000 */

1 600 000 */

(4000 x 400 Kč)
1 600 000
1 600 000

Jedná se o prestižní kongres Evropské akademie alergologie a klinické imunologie 2022 (EAACI 2022), o jehož uspořádání v Praze představitelé České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, kteří akci pořádají ve
spolupráci s EAACI, usilovali řadu let. Naposledy se tato akce konala v Praze v roce 1977, ovšem v menším formátu. V r. 2022 se má kongresu zúčastnit na 4000 účastníků z celého světa. Jako místo konání bylo zvoleno O2
Universum. Detailní program není dosud stanoven, nicméně program bude probíhat jako každoročně v řadě paralelních sekcí, přičemž některé z nich budou organizovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci hybridní
formou. Součástí kongresu budou i workshopy a praktické kurzy. Mottem ročníku 2022 bude koncept „jednoho zdraví“, tj. zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí. Jednotlivá sympózia a sekce budou z velké části zaměřena na
toto téma. V rámci kongresu bude též probíhat výstava farmaceutických a jiných společností. Akce je propagována všemi informačními kanály ČSAKI ČLS JEP a EAACI, ale jsou oslovovány i neevropská profesní sdružení
podobného zaměření, např. americká AAAAI.
Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu účastníků kongresu, kteří v Praze stráví minimálně 3 dny, bude mít tato akce pro Prahu velký přímý hospodářský přínos. Navíc lze předpokládat, že řada účastníků si svůj pobyt v Praze
v červenci prodlouží. Pro účastníky je plánována společenská akce v centru Prahy. Některé paralelní sekce budou dostupné i on-line, čímž se stanou dosažitelné pro širší okruh účastníků a bude tím umožněna i další forma
propagace Prahy.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal podporu na GASTRO 2020 Prague: A
Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR 2020) (600 000 Kč) - opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci
nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč), Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000
Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (400 000 Kč) ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of
Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

16th Seminar of the International Association of Tibetan Studies

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
008/2022

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Pod vodárenskou věží 1143/4,
182 00 Praha 8
IČO: 68378009

Orientální ústav AV ČR ve
spolupráci s Filosofickou
fakultou UK

(tibetská studia)
datum
realizace,
počet dní

03.07.2022 09.07.2022
7 dní

místo realizace

Filozofická fakulta
UK, nám. J. Palacha
1/2, 116 38 Staré
Město

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

280 000 */

280 000 */

280 000 */

280 000 */

(700 x 400 Kč)
700

3 362 761

280 000
280 000

Seminar of the International Association of Tibetan Studies Konference (IATS) je největší a nejprestižnější setkání odborníků v oboru tibetských studií na světě. Pořádá se přibližně každé tři roky. V roce 2022 se má konat 16. ročník,
pořádání bylo svěřeno Orientálnímu ústavu AV ČR a Filosofické fakultě UK. Očekávaný počet aktivních účastníků je uváděn 700 s tím, že mají přijet odborníci nejenom z Evropy, ale i USA, Kanady a Asie. Konference je také jedinou
příležitostí, kde mají možnost se setkat a vzájemně provázat svůj výzkum tibetští odborníci z ČLR, z exilu a ostatní vědci zabývající se Tibetem. Jedná se o čistě akademickou událost, která přitahuje i množství mezinárodních
studentů tibetologie a posluchačů se zájmem o tento region. Přednášky budou probíhat v hlavní budově Filozofické fakulty UK. Občerstvení mají dodávat kavárny v blízkosti náměstí Jana Palacha. Slavnostní program a recepce pro
všechny účastníky proběhne 7.7.2022 ve Stavovském divadle. Do progamu bude zahrnut i kulturní program cílící na historické památky města Prahy a na koncerty. Vzhledem ke konání akce v červenci se počítá s tím, že někteří
návštěvníci zůstanou v Praze i nad časový rámec konference jako turisté.
Přínos této konference kromě samotného pobytu účastníků v Praze je i v oblasti akademické a zároveň dává šanci propagovat Prahu a Českou republiku jako důležité mezinárodní centrum tibetských studií.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu dříve nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

CHISA 2022

(chemické inženýrství)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
009/2022

Česká společnost chemického
inženýrství z. s.,
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1,
IČO: 00499692

Česká společnost
chemického inženýrství z.
s.,

datum
realizace,
počet dní

21.08.2022 25.08.2022

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

ČVUT, fakulta
stavební

1 100

9 765 000

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

440 000 */

440 000 */

440 000 */

440 000 */

(1100 x 400 Kč)
440 000
440 000

5 dní

Kongres CHISA se opakuje každé dva roky. Žadatel získal podporu HMP ve výši 440 000 Kč na jeho konání v r. 2020, vzhledem k epidemiol. situaci byl však kongres zrušen. Na přípravě odborného i společenského programu se
podílí stálý organizační tým, předsedou celého kongresu je prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předsedou vědecké komise je pan Ing. Ivan Wichterle, DrSc. Odborná část akce proběhne v areálu ČVUT. V rámci kongresu proběhne deset
tematických separátních sekcí a další specializovaná sympozia a workshopy. Konají se studentské soutěže a neformální setkání studentů se špičkami v oboru. Součástí programu jsou i společenské akce - výlety po Praze a okolí,
koncerty, např. tradiční koncert FOK v Obecním domě, welcome party a farewell party. Podrobný program s jednotlivými tématy je přiložen k žádosti.
Význam této akce je především v příjezdu velkého množství mimopražských a zahraničních účastníků. Žadatel uvádí (dle předchozích zkušeností) až 900 osob z 69 zemí. Vzhledem ke konání kongresu v létě, účastníci často zůstávají
déle. Kongres disponuje tzv. EFCE number, což je číslovaný event European Federation of Chemical Engineering. Jedná se o placenou službu v rámci evropské federace, na jejímž základě se EFCE zavazuje kongres CHISA 2020
propagovat ve všech členských státech.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2020 na pořádání kongresu CHISA 2020 (440 000 Kč) - vzhledem k pandemii Covid-19 však dotaci nepřijal, dále ve
stejném roce získal podporu na LMC 2020 - 11th Liquid Matter Conference (360 000 Kč) - ze stejného důvodu však dotaci nepřijal, akce byla přesunuta na r. 2021. V r. 2021 získal znovu podporu na LMC 2021 - 11th Liquid Matter
Conference (360 000 Kč) - opět vzhledm k epidemiolog. situaci však dotaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

11th World Environmental Education Congress

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
010/2022

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9,
602 00 Brno-střed
IČO: 00216224

Masarykova univerzita,
Fakulta sociálních studií

(environmentální vzdělávání)
datum
realizace,
počet dní
14.03.2022 18.03.2022

místo realizace

Kongresové centrum
Praha

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

320 000*/

320 000*/

320 000*/

320 000*/

(800 x 400 Kč)
800

15 069 300

320 000
320 000

5 dní

World Environmental Education Congress (WEEC 2022) je kongres v oblasti environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelnost. Prestiž této akce dokládá dle žadatele i fakt, že se na ni navázalo uspořádání dalších 5
paralelně se konajících akcí v oboru environmentální výchovy, včetně Youth Environmental Education Congress určeného nastupující generaci. Hlavním tématem WEEC 2022 je "Budování mostů v době klimatických změn". Samotný
kongres nabídne 3 dny akademického konferenčního programu a 2 dny terénního praktického programu. Na programu je 13 témat paralelních sekcí, výstava programů environmentální výchovy, Fórum pro neziskové organizace, 5
přidružených odborných konferencí. Kongres se uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha v termínu od 14.3. do 18.3.2022 a počítá se s účastí téměř tisíce předních světových odborníků z pěti kontinentů.
Kromě přímého hospodářského přínosu kongresu pro hl. m. Prahu (žadatel ho odhaduje na cca 32 000 000 Kč), je zde i přínos marketingový, vědecký a edukativní, nezanedbatelné je i další zvýšení kvalifikace studentů Univerzity
Karlovy, se kterými se bude dále spolupracovat v rámci studijních stáží.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl. 3 roky nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
189 251 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název
(téma)

poř.č.

KT
011/2022

7th World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS)

žadatel

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

pořadatel kongresu

Česká lékařská
společnost J.E. Purkyně
z.s., / World Federation of
Associations of Pediatric
Surgeons

datum
realizace,
počet dní

12.10.2022 15.10.2022

(dětská chirurgie)

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

Cubex Centrum
Praha

1 000

11 250 000

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

400 000*/

400 000*/

400 000*/

400 000*/

(1000 x 400 Kč)
400 000 Kč
400 000

4 dny

Jedná se 7. světový kongres dětských chirurgů organizace WOFAPS (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons). Kongresy WOFAPS se pořádají každé 3 roky a v roce 2022 se kongres poprvé uskuteční v České
republice (v Evropě byl poslední kongres před 9 lety). Předpokládaná účast je (dle zkušeností z předchozích ročníků) až 1000 účastníků, z nichž 700 - 900 má být ze zahraničí. Kongres představí nejnovější poznatky a inovace z
různých specializací dětské chirurgie. Hlavními tématy jednotlivých sekcí jsou: Dětská chirurgie ve světě, Vzdělávání v oblasti dětské chirurgie, Minimálně invazivní chirurgie, Dětská kolorektální chirurgie a IBD, Dětská traumatologie a
muskuloskeletální chirurgie, Dětská urologie. Kongres je čtyřdenní, konat se má v Cubex Centrum Praha v termínu od 12.10. do 15.10.2022. Kromě monotematických výukových symposií a hlavních přednášek budou na programu
workshopy praktických dovedností, bilaterální kongres českých a slovenských dětských chirurgů, 12 kulatých stolů s aktuálními tématy a 12 sekcí odborných přednášek. V průběhu kongresu bude probíhat posterová sekce a
představení sponzorů a nejnovějších zdravotnických technologií. Součástí kongresu jsou i společenské akce – "Presidentská" a "Kongresová" večeře, uvítací Welcome drink.
Co se týče přínosu kongresu, předpokládá se pobyt účastníků minimálně 3 noci s tím, že dle dřívějších zkušeností si řada účastníků pobyt prodlužuje do neděle. Koncepcí kongresu WOFAPS v Praze je vzájemné porovnání
celosvětových zkušeností v oboru dětské chirurgie v podmínkách evropské bezpečnosti a humanismu. Kromě sdílení vědeckého výzkumu a rozšiřování dostupnosti dětské chirurgické péče do zemí s nízkými příjmy, je významná část
vzdělávacích akcí určena pro mladé chirurgy.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal podporu na GASTRO 2020 Prague: A
Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR 2020) (600 000 Kč) - opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci
nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč), Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000
Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (400 000 Kč) ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of
Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

27th FECAVA Eurocongress

(veterinární péče)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
013/2022

Česká asociace veterinárních
lékařů malých zvířat z. s.
Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9
IČO: 48512320

Česká asociace
veterinárních lékařů
malých zvířat z. s. /
Federation of European
Companion Animal
Veterinary Associations

datum
realizace,
počet dní

08.06.2022 11.06.2022

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

Kongresové centrum
Praha

1 700

23 081 479

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

680 000*/

680 000*/

680 000*/

680 000*/

(1700 x 400 Kč)
680 000 Kč
680 000

4 dny

Kongres organizuje FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) společně s Českou asociací veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ). Akce se měla konat již v r. 2021, ale z důvodu nepříznivé
epidemiolog. situace žadatel dotaci nepřijal. Sdružené kongresy (27. FECAVA Eurokongres a 30. Výroční konference ČAVLMZ 2022) mají přivést do Prahy až 1 700 účastníků. Odborná část má probíhat od 8. – 11. 6. 2022 v
Kongresovém centru Praha. Společenský večer je plánován v prostorách Pražské křižovatky (kostel sv. Anny) 10.6.2022. Kongres bude členěn na jednotlivé sekce, součástí budou i workshopy. Na programu budou témata z různých
oborů veterinární medicíny, chirurgie, kardiologie, neurologie a neurochirurgie, interní medicíny, stomatologie, anestezie a analgezie, onkologie, diagnostické zobrazování, ortopedie, endokrinologie, managementu veterinárních praxí,
poruch chování zvířat.
Význam této akce je především v příjezdu velkého množství mimopražských a zahraničních účastníků. Předpokládá se až 1 300 účastníků ze zahraničí. Žadatel počítá díky lepší proočkovanosti populace a letnímu počasí s plně
prezenčním kongresem, kde budování osobních kontaktů spolu s poznáváním pražských pamětihodností bude plnohodnotnou protiváhou vědeckého programu kongresu. Významné bude i navázání spolupráce ČAVLMZ, Komory
veterinárních lékařů ČR a Státní veterinární správy ČR s odbornými organizacemi z jiných zemí.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP na tento kongres pro rok 2021 (600 000 Kč), dotaci vzhledem k nepříznivé epidemiol. situaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

29th International Conference on Organometallic Chemistry

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
016/2022

Česká společnost chemická z.s.,
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1,
IČO: 00444715

Česká společnost
chemického inženýrství z.
s.,

(organokovová chemie)
datum
realizace,
počet dní

17.07.2022 22.07.2022

místo realizace

Kongresové centrum
Praha

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

320 000*/

320 000*/

320 000*/

320 000*/

(800 x 400 Kč)
800

8 525 000

320 000
320 000

6 dní

Jedná se o 29. mezinárodní konferenci o organokovové chemii (ICOMC-2022). Konference se bude konat v Praze v Kongresovém centru Praha ve dnech 17. – 22. července 2022 (6 dní). Vědecký program bude organizován v
paralelních sekcích zaměřených na různé aspekty tradičních i nově vznikajících oblastí organokovové chemie a souvisejících oborů. Cílem ICOMC 2022 je poskytnout příležitost prezentovat a diskutovat výsledky ze všech oborů
moderní organokovové chemie v mezinárodním prostředí. Kromě odborníků z celého světa se počítá i s účastí studentů, kteří budou mít možnost předvést své výsledky v rámci posterových sekcí. První den kongresu bude probíhat v
prostorách Kongresového centra Praha Welcome Cocktail, plánován je i další společenský program. Nad konferencí převzaly záštitu Univerzita Karlova a Univerzita Pardubice.
Vedle přímého finančního přínosu konference (dle žadatele až 70% účastníků v Praze stráví až 6 nocí), žadatel předpokládá navázání spolupráce studentů se zahraničními subjekty.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel o podporu HMP za posl. 3 roky nežádal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

poř.č.

KT
018/2022

ESGE Days 2022

(gastroenterologie, endoskopie)

žadatel

pořadatel kongresu

Česká lékařská společnost J.E.
Purkyně z.s.,
Česká gastroenterologická
společnost,
Sokolská 490/31,
120 00 Praha 2
IČO: 00444359

Česká lékařská
společnost J.E. Purkyně
z.s., Česká
gastroenterologická
společnost / Evropská
společnost pro
gastrointestinální
endoskopii

datum
realizace,
počet dní

28.04.2022 30.04.2022

místo realizace

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

Kongresové centrum
Praha

2 500

40 000 000

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

1 000 000 */

1 000 000 */

1 000 000 */

1 000 000 */

(2500 x 400 Kč)
1 000 000
1 000 000

3 dny

Kongres ESGE Days 2022 pořádá Evropská společnost pro gastrointestinální endoskopii (European Society of Gastrointestinal Endoscopy - ESGE) společně s Českou gastroenterologickou společností České lékařské společnosti
JEP. Kongres ESGE Days se koná každoročně v jiné evropské zemi. V roce 2019 se tato akce uskutečnila v Praze a pro velký úspěch a výborné kongresové podmínky se rozhodli organizátoři i pro rok 2022 zvolit město Prahu.
Kongres bude se bude konat od 28.04.2022 - 30.04.2022 v Kongresovém centru Praha. Naplánováno je 11 paralelních sekcí, předneseno má být více než 191 přednášek od odborníků ze 35 států, součástí budou i praktické handson kurzy při nichž bude účastníkům nabídnuta praktická výuka jak endoskopických, tak sonografických výkonů. Program je zaměřen i na mladé gastroenterology a endoskopické sestry. V rámci kongresu proběhne výstava
farmaceutických firem. Součástí tohoto kongresu bude také národní setkání – 42. české a slovenské endoskopické dny, které se těší velké oblibě jak českých, tak slovenských endoskopistů. Pro zvané účastníky je plánován
společenský večer v centru Prahy.
Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu účastníků kongresu, kteří v Praze stráví 3 dny, bude mít tato akce pro Prahu velký přímý hospodářský přínos. Navíc lze předpokládat, že vzhledem k tomu, že kongres končí v sobotu,
řada účastníků si svůj pobyt v Praze prodlouží do neděle.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden
společenský uvítací program.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu HMP v oblasti cestovního ruchu (kongresový turismus) v r. 2019 na pořádání kongresu ESGE Days 2019 (750 000 Kč), v roce 2020 získal podporu na GASTRO 2020 Prague: A
Joint Meeting WGO/CSG (1 000 000 Kč) - kongres nebyl z důvodu pandemie Cov-19 realizován, dále na 8th European Congress on Pharmacology (EPHAR 2020) (600 000 Kč) - opět vzhledem k epidemiolog. situaci však dotaci
nepřijal. V roce 2021 byly přijaty podpory na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP (540 000 Kč), Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE) (1 200 000
Kč), GASTRO 2021 Prague (680 000 Kč), dále 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (400 000 Kč) ovšem dotace nebyla přijata z důvodu virtuální organizace akce, stejně jako 8th European Congress of
Pharmacology (EPHAR 2021)/8. evropský kongres farmakologie (480 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
189 286 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace
Název
(téma)

CONGRESS OF THE PEDIATRIC RHEUMATOLOGY European Society (PReS).

poř.č.

žadatel

KT
021/2022

MCI Prague s.r.o.
Karla Engliše 3201/6,
150 00 Praha 5
IČO: 27638375
(organizátor na zákl. smlouvy)

pořadatel kongresu

Pediatric Rheumatology
European Society (PReS)
(Švýcarsko)

datum
realizace,
počet dní

20.09.2022 23.09.2022

(revmatická onemocnění)

místo realizace

Kongresové centrum
Praha

počet
účastníků
kongresu

celk.nákl.
projektu Kč

max. možná výše
dotace v Kč

požadovaná
částka v Kč

Doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

Doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

Doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

Poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

280 000 */

280 000 */

280 000 */

280 000 */

(700 x 400 Kč)
700

16 434 622

280 000
280 000

4 dny

Jedná se o každoroční kongres Evropské společnosti pro dětskou revmatologii (PReS). Akce se uskuteční od 20.09.2022 do 23.09.2022 v Kongresovém centru Praha. Počítá se s fyzickou účastí asi 700 účastníků z 80 různých zemí
světa, navíc dalších 500 by se mohlo připojit na dálku. Kongres je určen lékařům a výzkumným pracovníkům specializujícím se na dětskou revmatologii a dalším zdravotnickým pracovníkům v této oblasti. Tento event je jediným
skutečně celosvětovým kongresem v oboru dětské revmatologie. Konkrétní témata zatím nejsou známa (měla by být zveřejněna koncem ledna 2022), ale budou zaměřena na diagnostiku, konkrétní léčbu a lepší péči o mladé lidi s
revmatickým onemocněním. Součástí kongresu bude Young Investigator Meeting, ultrazvukový kurz a představení přístrojů a metod.
Přínos pro Prahu je především ekonomický. Vzhledem k zastoupení účastníků až z 80 různých států a hybridní formě dává zároveň šanci ve větší míře propagovat Prahu jako atraktivní destinaci.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu v r. 2019 na EAHAD 2019 -12th annual Congress EAHAD (550 000 Kč) , v r. 2020 na 26th European Paediatric Rheumatology Congress (440 000 Kč).
Dotaci vzhledem k epidemiol. situaci nepřijal.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá
200 000 EUR.

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