PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/3 ze dne 28. 4. 2022

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - žádosti navržené k poskytnutí dotace (nad 200 000 Kč)
Název

26. konference Forum 2000

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
002/2022

NADACE FORUM 2000
Praha 1 - Hrad,
PSČ 11908
IČO: 65992768

09.10.2022 11.10.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha - Žofín,
Praha 1

7 010 000

požadovaná
částka v Kč

700 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

9,99%

88,67

700 000 */

700 000 */

700 000 */

700 000 */

3 dny

Konference Forum 2000 je uznávaná mezinárodní platforma, kde mohou významné české i zahraniční osobnosti z řad zástupců občanské společnosti, politiků, aktivistů, novinářů, intelektuálů, akademiků a disidentů diskutovat
o demokracii, lidských právech ve světě, mezinárodní situaci. Forum 2000 se každoročně koná v Praze, letos se jedná již o 26. ročník, který je plánován na Žofíně od 9.10.-11.10.2022. Součástí akce je veřejná část přístupná
všem registrovaným delegátům, v rámci které se uskuteční panelové diskuze streamované široké veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek nadace. Program doplní interní část skládající se z uzavřených
jednání a pracovních snídaní, která bude přístupná pouze na zvláštní pozvání. Pro rok 2022 je navrženo jako hlavní konferenční téma: Global Cooperation of Democracies: Facing the Rising Authoritarianism. Předpokládaná
účast je očekávána dle žadatele okolo 700 účastníků. U těch zahraničních se předpokládá, že v Praze stráví 3 noci. V r. 2021 se dle údajů žadatele na akci zaregistrovalo 627 delegátů a 177 řečníků, z nichž asi 300 bylo ze
zahraničí. Žadatel očekává kromě fyzicky se účastnících delegátů i tisíce dalších osob, které budou moci konferenci sledovat on-line. Pro rok 2022 se počítá s hybridní podobou akce, nicméně větší důraz bude kladen na účast
fyzickou a na osobní interakci a networking. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena, především nejsou používány jednorázové plasty a žadatel se snaží o eliminaci vzniku odpadu, jinak se
dbá na jeho recyklaci, prostory konference jsou v docházkové vzdálenosti od ubytování delegátů. Podrobné informace k akci jsou uvedeny v samostatné příloze.
Propagace bude probíhat na webu, sociálních sítích, prostřednictvím PR kampaně, mediálních partnerů zahraničních i tuzemských, veřejné části programu budou streamovány. Pořizovány budou záznamy a reporty, které budou
dostupné i později. Akce je pro Prahu významná. Přispívá k tomu, že Praha je ve světě vnímána jako centrum, kde se diskutuje o demokracii, lidských právech a mezinárodní situaci. Konference se účastní významné osobnosti
české i zahraniční, vzrůstá počet novinářů, kteří o akci píší. Pro rok 2022 se počítá asi se 70 zástupci předních českých a zahraničních médií. Navíc je akce médii přenášena.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a
na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tuto akci podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2019 - na 23. konferenci Forum 2000 (400 000 Kč), v r. 2020 na 24. konferenci Forum 2000 (500 000 Kč), v r. 2021 na 25.
konferenci Forum 2000 (308 000 Kč). V oblasti kultury pak na projekt Mluvme spolu v r. 2019 (100 000 Kč), v r. 2020 (100 000 Kč), a v r. 2021 70 000 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli
zbývá 164 863 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí
příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o významnou akci, která přidává Praze mezinárodní kredit a přispívá k profilaci a upevňování image města jako politicky vyspělého centra. Má vysoký potenciál pro
publicitu a medializaci ve spojení s Prahou.

*/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 II. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název

Comic-Con Prague 2022

poř.č.

žadatel

A
003/2022

Active Radio a.s.
Wenzigova 1872/4
120 00 Praha 2 - Nové
Město
IČO: 61058297

datum realizace,
počet dní

22.04.2022 24.04.2022
3 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

O2 Universum,
Českomoravská 2345/47,
Praha 9 -Libeň

14 500 000

požadovaná
částka v Kč

900 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

6,21%

82,11

800 000 */

800 000 */

800 000 */

800 000 */

Jedná se o 3. ročník historicky největšího popkulturního festivalu na území ČR. Festival Comic-Con je zaměřený na filmy, seriály, hry, komiksy, kostýmy a knihy, především v žánru sci-fi, fantasy a horor. Předpokládaná účast pro
rok 2022 je 24 000 návštěvníků. V r. 2021, i v době covidu festival navštívilo během 3 dnů na 19 000 návštěvníků, což svědčí o jeho atraktivitě i potenciálu. Z udávaného počtu návštěvníků bylo 30% mimopražských a 20 % ze
zahraničí. Akce se má konat od 22.4. do 24.4.2022 mimo centrum, v O2 Universum na Praze 9. Podrobný koncepční a realizační plán, program, propracovaná propagační strategie, vyhodnocení minulého ročníku, přehled
mediálních výstupů, brožura a další doplňující informace k festivalu jsou podrobně rozepsány v samostatných přílohách. Financování akce je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena.
Festival Comic-Con ve spojení s Prahou se jeví jako velice atraktivní akce i pro zahraniční návštěvníky. Cílem žadatele je dosáhnout až 40 % zahraničních návštěvníků. Významná je i propagace hl. m. Prahy v souvislosti s
propagací akce na národní i mezinárodní úrovni. Počítá se s masivním zájmem celostátních medií a tuzemských i zahraničních novinářů. Dřívější ročník zaznamenal přes 400 mediálních výstupů včetně TV reportáží. Propagace
Prahy je zahrnuta ve všech reklamních formátech a bude prezentována i na akci. Žadatel chce hl. m. Prahu zapojit i do samotného programu akce. Významná je i úzká spolupráce s hollywoodskými herci, agenty a producenty,
neboť tím je Praha ukazována jako vstřícná lokalita pro filmové produkce, což přináší hlavnímu městu další potenciál. Kromě klasického programu chce žadatel pro ročník 2022 pokračovat s edukativní programem s názvem
FutureCity by Comic-Con Prague, jehož cílem je pomocí virtuální reality představit hl. m. Prahu jako město budoucnosti.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2021 na ComicCon Prague (200 000 Kč). Nyní má podanou žádost v oblasti kultury na akci Comic Con Film (jedná se o jinou akci, v jiném
termínu a na jiné místě než je žádost podávaná v oblasti CR).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli
zbývá 192 123 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí
příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o významnou událost, největší popkulturní festival na území České republiky s velkým mezinárodním dosahem. Koná se mimo přetížené centrum a generuje
návštěvnost Prahy i ze zahraničí. Přispívá k prezentaci Prahy jako přívětivé destinace pro filmovou produkci.

*/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 II. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620 - 18. ročník

poř.č.

žadatel

A
005/2022

Občanské sdružení Bílá
Hora 1620, z.s.
Stará náves 139,
331 51 Kaznějov
IČO: 22720006

datum realizace,
počet dní

17.09.2022 18.09.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha Vypich - pláň u
Obory Hvězda

2 695 000

požadovaná
částka v Kč

650 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

24,12%

84,67

600 000 */

600 000 */

600 000 */

600 000 */

2 dny

Akce je koncipována jako zábavně-historická událost na víkend. Hlavním programem je vlastní rekonstrukce bitvy z roku 1620, do které jsou zapojeni účinkující z celé Evropy. Přibližují tuto dramatickou epizodu českých dějin.
Jedná se o jednu z největších rekonstrukcí historické události v Evropě. Bělohorskou pláň zaplní vojenská ležení se stovkami vojáků, stánky s tradičními řemesly, taverny a jiné atrakce. Součástí bude i další doplňující program. V
průběhu posledních ročníků roste návštěvnost zahraničních návštěvníků, na akci jezdí rodiny, přátelé a fanouškovské kluby z celé Evropy. Pouze účinkujících je na 2000. V minulých letech navštívily rekonstrukci bitvy i významné
osobnosti z řad politiků, umělců, potomci významných šlechtických rodů. Očekávají se stovky kostýmovaných účinkujících (bývá jich až 2000) a tisíce fanoušků a diváků. Akce se bude koná mimo historické centrum Prahy před
oborou Hvězda od 17. 9. do 18.9.2022. Součástí žádosti je podrobnější koncepční a realizační plán, program, historie akce. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je blíže rozvedena v žádosti. Při přepravě je
využívána především MHD, rovněž je zajištěna likvidace odpadu. Po ukončení akce bude místo konání rekultivováno a bude vyseta nová tráva.
Propagace akce bude probíhat prostřednictvím sociálních sítí, billboardové a plakátové kampaně, rozhlasu, TV spotů, zahraničních médií zaměřených na historii a turistiku, také prostřednictvím spolků zaměřených na historii,
rekonstrukce bitev, šerm apod. Akce je hodnocena jejími návštěvníky a zapojenými účinkujícími velice pozitivně a má své pravidelné mimopražské i zahraniční návštěvníky. Nabízí zajímavý program mimo centrum.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a
na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v oblasti cestovního ruchu na tuto akci na 16. ročník v roce 2020 podporu ve výši 750 000 Kč, v r. 2021 na 17. ročník podporu ve výši 560 000 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli
zbývá 150 739 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí
příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce přispívá k zatraktivnění a zkvalitnění turistické nabídky, podporuje rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu, navíc má vzdělávací přesah. Vzhledem k velkému
mediálnímu pokrytí lze předpokládat významnou návštěvnost i propagaci města.

*/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 II. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název

Prague European Summit

poř.č.

žadatel

A
009/2022

Institut pro evropskou
politiku EUROPEUM, z.s.
Staroměstské náměstí 4/1,
110 00 Praha 1
IČO:69057842

datum realizace,
počet dní

28.08.2022 02.09.2022

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Praha, Černínský palác a
další

5 620 000

požadovaná
částka v Kč

400 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

7,12%

79,56

300 000 */

300 000 */

doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

300 000 */

300 000 */

6 dní

Žadatel žádá o podporu na 8. ročník Prague European Summit, mezinárodní setkání, kterého se účastní představitelé evropských institucí, evropské politické i státní sféry, zástupci byznysu, vlivné nevládní organizace, novináři,
akademici, studenti či mladí profesionálové z mnoha zemí Evropy i dalších částí světa, včetně veřejnosti se zájmem o stěžejní otázky evropských politik a budoucnosti Evropy. Summit zahrnuje veřejnou konferenci tvořenou
plenárními panely, debaty, kulaté stoly, součástí akce jsou i "Urban Talks", Future Young Leaders´ Forum či předání ocenění Vision for Europe. Akce je plánována od 28.8. do 2.9.2022 do Černínského paláce. Další místa v
Praze budou upřesněna později. Předpokládá se účast asi 500 fyzicky přítomných osob a 300 online účastníků. Akce bude připravována jako hybridní. Podrobný popis, koncepční a realizační plán a historie akce jsou uvedeny v
příloze. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie je popsána v žádosti. Sama akce se v diskuzích zabývá mj. otázkou klimatické změny a trvale udržitelné mobility.
Propagace bude probíhat na webu, sociálních sítích, prostřednictvím placené reklamy a PR článků v zahraničních i domácích médiích. V průběhu Summitu pak opět přes sociální sítě, live reporting přítomných novinářů a po
skončení akce budou závěry, významné momenty a mediální výstupy komunikovány. Jako při hybridní podobě v r. 2021 se počítá s videospoty HMP, které díky online přenosu mohou oslovit řadu budoucích potenciálních
návštěvníků Prahy. Význam této akce nespočívá pouze v samotném příjezdu účastníků akce a řečníků, ale především nabízí příležitost zvýšit viditelnost a potenciál Prahy jako celospolečensky významné evropské metropole, kde
se vedou zásadní debaty o směřování Evropské unie i celé Evropy. Akce se účastní přední představitelé evropských institucí a významné osobnosti. V průběhu let se také rozšiřuje počet partnerských organizací, včetně
mediálních partnerů (např. EUObserver, New Europe, Brussels Morning). V pravidelně získávané zpětné vazbě účastnící dlouhodobě velice pozitivně hodnotí jak zaměření, obsah a organizaci Summitu, tak samotné místo konání
v centru Prahy. Tento ročník se chce navíc zapojit do programu českého předsednictví a aktivně podpořit ukotvení Prahy jako centra pro diskuzi a rozhodování o budoucnosti Evropy. Účastníkům chce poskytnout příležitost zapojit
se do diskuzí o evropských politikách na půdě předsedající země.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na služby spojené s pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace
města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu na Prague European Summit 2019 (80 000 Kč), na Prague European Summit 2020 včetně Future European Leaders Forum (100 000 Kč) a na
Mezinárodní konference s podtitulem “Europe Reborn” (200 000 Kč).
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli
zbývá 188 089 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí
příjezdového cestovního ruchu HMP. Akce přispívá v mezinárodním kontextu k vytváření pozitivního obrazu Prahy. Vzhledem k řešeným tématům, spojení akce s českým předsednictvím EU a mediálním
výstupům z této konference může Praha ukázat svůj potenciál a těžit z něj i v budoucnu.

*/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 II. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název
(téma)

Prague Pride 2022

poř.č.

žadatel

A
010/2022

Prague Pride z.s.
Rybná 716/24,
110 00 Praha 1 -Staré
Město
IČO: 22842730

datum realizace,
počet dní

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

08.08.2022 14.08.2022

Praha - Střelecký ostrov a
okolí, Kasárna Karlín,
Letná a další místa

3 520 000

7 dní

požadovaná
částka v Kč

926 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

26,31%

78,33

650 000 */

650 000 */

doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

650 000 */

650 000 */

V roce 2022 se v Praze uskuteční již 12. ročník festivalu Prague Pride, zaměřený na lesbickou, gay, bisexuální, transgender a další tematiku. Hlavní program - Pride Village je tradičně na Střeleckém ostrově, ale další akce se
budou konat na různých místech Prahy 1, Prahy 7 (např. Letná), Prahy 8 (Karlín), Prahy 3). Program festivalu budou tvořit desítky různorodých akcí (koncertů, filmových a divadelních představení, workshopů, debat, sportovních a
networkingových akcí, výstav). Pokud to epidemiologická situace dovolí, má být obnoven tradiční průvod. Většina akcí bude návštěvníkům zpřístupněna zdarma. Financování je vícezdrojové. Co se týče ekologické strategie,
žadatel využije zkušenosti z akce “Čistý festival”, kterou sám organizoval. Na festivalu budou distribuovány vratné kelímky pro účastníky, posílena byla spolupráce s Pražskými službami či s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.
Cílem je udržitelný merchandising. V roce 2021 byl realizován “Zelený průvodce návštěvníka“. Podrobný popis, koncepční a realizační plán, rozpočet a další informace jsou uvedeny v samostatných přílohách.
Jedná se o největší pride festival v postkomunistických zemích. Očekává se účast 30 000 osob při přetrvávající epidemiologické situaci. Při rozvolnění až 50 000 návštěvníků. Žadatel vychází z návštěvnosti v dřívějších letech. V
době předcovidové se některé z akcí festivalu zúčastnilo na 75 000 návštěvníků (2019), resp. 92 000 osob (2018). V r. 2020 to vzhledem k protiepidemickým opatřením bylo asi 14 000 osob, v r. 2021 asi 21 000. Až 40%
účastníků je mimopražských. Velké množství z nich pak ze zahraničí.
Akce je z pohledu CR velice významná. Festival přispívá k popularizaci Prahy jako destinace pro LGBT+ turisty, část programu je tlumočena či jinak zpřístupněna cizincům. Akce upoutává velkou mediální pozornost v zahraničních
i domácích médiích. Dle průzkumu účastníci v Praze obvykle zůstávají čtyři až pět dní. Útrata za služby a ubytování návštěvníků v Praze se dle žadatele pohybuje v řádech desítek milionů korun. Propagace bude být vedena
prostřednictvím IMC (Integrated Marketing Campaign), digitálních médií (organickou i placenou komunikací na sociálních sítích, ve vyhledávačích a na webových stránkách formou placeného PR).
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a
na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na akci Prague Pride podporu HMP v oblasti cestovního ruchu v r. 2018 (388.000 Kč), v r. 2019 (800.000 Kč), v r. 2020 (1.000.000 Kč) a v r. 2021 (650 000 Kč), dále na kongres ILGA
Europe 2019 získal v cestovním ruchu podporu ve výši 120 000 Kč a v oblasti zdravotnictví na Prevenci HIV/AIDS v LGBT komunitě 34 600 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli
zbývá 77 466 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí
příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o tradiční akci s významným lidskoprávním přesahem a mediálním pokrytím, která má potenciál návštěvnosti domácí i zahraniční klientely.

*/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 II. - žádosti navržené k poskytnutí dotace

Název

poř.č.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2022

žadatel

Muzeum Karlova mostu z.s.
A
Na Marně 477/3
011/2022 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO: 05342007

datum realizace,
počet dní

14.05.2022 15.05.2022
2 dny

místo realizace

celk. náklady
akce v Kč

Hradčanské náměstí,
Svatovítská katedrála,
Nerudova ulice,
Malostranské náměstí,
Karlův most, Křížovnické
náměstí, Platnéřská ulice,
Hergetova cihelna

12 515 000

požadovaná
částka v Kč

1 000 000

podíl na celk.
nákladech v %

hodnocení
Komise
v bodech

doporučená
výše dotace
Komise
v Kč

doporučená
výše dotace
Výbor
v Kč

doporučená
výše dotace
RHMP
v Kč

poskytovaná
výše dotace
ZHMP
v Kč

7,99%

83,75

900 000 */

900 000 */

900 000 */

900 000 */

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou rekonstrukcí původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Tyto novodobé slavnosti se konají od roku 2009, v roce 2022 se bude jednat
již o 14. ročník. Slavnosti nabízejí kulturní program včetně koncertu a regaty lodí na Vltavě, zároveň mají zprostředkovat duchovní poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci s
vysokými náklady, navíc pro širokou veřejnost zdarma, slavnosti jsou střídavě organizovány spol. Pražské Benátky s.r.o., Svatojánským spolkem z.s. a Muzeem Karlova mostu z.s. To organizuje akci v roce letošním. Místo i
termín je vždy daný, 14. a 15. května v okolí Karlova mostu. V roce 2022 akce bude začínat chorvatsko-benátským odpolednem. Další den bude následovat tradiční zdobení koní, jejich žehnání, mše svatá v katedrále sv. Víta,
"Svatojánské procesí", které dojde na Karlův most a následovat bude hlavní večerní program na Vltavě u Karlova mostu. Hlavní součástí programu bude regata chorvatských lodí a koncert na pontonu na Vltavě. Financování
akce je vícezdrojové.
Slavnosti každý rok přilákají velké množství návštěvníků včetně těch zahraničích. K propagaci akce a hl. m. Prahy dochází prostřednictvím sociálních sítí, billboardů, CLV, médií. Reportáže tradičně přenáší Česká televize, TV
Prima CNN, ale i zahraniční média. Dle údajů žadatele v roce "covidovém" roce 2020 vidělo slavnosti Navalis online 180 000 diváků. V době pandemie v r. 2021 se zase podařilo v souvislosti se svátkem sv. Jana Nepomuckého
rozeznít zvony na celém světě (více než 300 kostelů). Akce přispívá k vnímání Prahy jinak než jen jako večírkové destinace. Zdůrazněn je i její duchovní význam.
Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a
na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Slavnosti NAVALIS jsou organizovány střídavě spol. Pražské Benátky s.r.o., Svatojánským spolkem z.s., v tomto roce spolkem Muzeum Karlova mostu z.s.. Současný žadatel v posledních 3 letech
podporu HMP nezískal. Akce je ale HMP pravidelně podporována. Společnost Pražské Benátky s.r.o. získala na Slavnosti NAVALIS v r. 2019 v oblasti kultury podporu ve výši 1 700 000 Kč a 870 000 Kč (poskytnutí reklamní ploch
- odbor médií a marketingu MHMP), v roce 2020 získala podporu ve výši 2 000 000 Kč v oblasti cest. ruchu a v r. 2021 podporu ve výši 650 000 Kč.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli
zbývá 200 000 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí
příjezdového cestovního ruchu HMP. Jedná se o ojedinělou akci, která spojuje kulturní dědictví s duchovním rozměrem a přispívá nejenom k obohacení kulturní nabídky, ale rozvíjí i odkaz Jana Nepomuckého,
který je významný celosvětově. Akce má potenciál pro příjezdový turismus a významně propaguje Prahu.

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