PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - žádosti navržené k neposkytnutí dotace

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 707 ze dne 4. 4. 2022

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ I. - PODPORA ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - žádosti navržené k neposkytnutí dotace
Název
(téma)

Machine Learning Prague 2022

(aplikace strojového učení a umělá inteligence)

poř.č.

žadatel

pořadatel kongresu

KT
019/2022

Machine Learning Prague s.r.o.
Cyrilská 508,
602 00 Brno-střed
IČO: 04744144

Machine Learning
Prague s.r.o.

datum realizace,
počet dní

27.05.202229.05.2022

místo realizace

La Fabrika,
Praha 7 - Holešovice

počet
max. možná výše
celk.nákl.
účastníků
dotace v Kč
projektu Kč
kongresu

požadovaná
částka v Kč

Doporučená výše
dotace Komise
v Kč

Doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

Poskytnutá výše
dotace RHMP
v Kč

0*/

0*/

0*/

(400x 250 Kč)
400

1 750 000

100 000
100 000

3 dny

Žádost není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I.
Machine Learning Prague je mezinárodní odborná konference zaměřená na aplikace strojového učení a umělé inteligence. Určena je pro odbornou veřejnost z řad zaměstnanců firem, startupů a univerzit. Konference se koná jednou ročně od roku 2016.
Náplní konference jsou odborné workshopy a prezentace. Součástí akce jsou také 2 společenské večery pro všechny účastníky a společná večeře všech řečníků. Kromě prezenční formy účasti bude zajištěna možnost i vzdáleného online připojení, které
je myšleno jako záložní varianta pro případ uzavření hranic nebo nařízené karantény účastníků. Účast na praktických workshopech bude umožněna pouze prezenční formou.
Případnou dotaci by žadatel plánoval 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
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022 (dále "Program"), písm. G, odst. 1, krit. 7.
O dotaci v Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí žádá v tomto případě obchodní korporace (s.r.o.), což je v rozporu s článkem E. odst. 1. a 2. Programu, dle kterých může o dotaci žádat pouze pořadatel, který má sídlo na území ČR a
je uveden v okruhu způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1. Obchodní korporace může být v tomto Opatření žadatelem pouze ve výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace, která nemá sídlo ani vlastní zastoupení na území České
republiky. U výše uvedené žádosti je však žadatel - obchodní korporace zároveň pořadatelem kongresu.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v obalsti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022, čl. G. odst 1., krit. 7. Komise doporučuje neposkytnutí dotace z důvodu
nesplnění formálních náležitostí.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis"
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Název
(téma)
poř.č.

KT
020/2022

Mezinárodní konference WASBE

žadatel

The Prague Concert Co., s.r.o.
Na Kozačce 869/1,
120 00 Praha 2
IČO: 64577333

(symfonická dechová hudba)

pořadatel kongresu

datum realizace,
počet dní

Světová asociace
WASBE

(oganizátor na zákl. smlouvy)

19.07.2022 23.07.2022

místo realizace

počet
celk.nákl. max. možná výše
účastníků
projektu Kč
dotace v Kč
kongresu

požadovaná
částka v Kč

Doporučená výše
dotace Komise
v Kč

Doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

Poskytnutá výše
dotace RHMP
v Kč

0*/

0*/

0*/

(1000x 400 Kč)
Žofín

1 000

520 000

150 000
400 000

5 dní

Žádost není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření I.
Žadatel již podal žádost o programovou dotaci v oblasti kultury na Sounds of Žofín, světový festival dechových orchestrů WASBE 2022 . Následně podal žádost v oblasti cestovního ruchu na Mezinárodní konferenci WASBE . Hlavním pořadatelem je
samotná asociace WASBE (www.wasbe.org), která nemá v České republice zastoupení, proto podepsala s hlavním organizátorem akce The Prague Concert Co., s.r.o. „memorandum of cooperation“. U obou žádostí (v kultuře i v CR) jsou uvedeny
stejné webové stránky akce www.wasbe2022.com, stejný termín konání od 19.07.2022 do 23.07.2022, místo konání palác Žofín. V žádosti v oblasti CR žadatel uvádí, že akce bude probíhat ve dvou rovinách - koncertní a muzikologické/konferenční a že
v CR žádá na část muzikologickou/konferenční, nicméně v dříve podané žádosti v oblasti kultury se o 2 samostatných nezávislých akcích nehovoří. Na webových stránkách se píše, že "konference WASBE je jedinečný festival symfonické dechové
hudby, kterého se účastní nejlepší dechové kapely a soubory, dirigenti, hudebníci a hudební experti z celého světa" . Hovoří se o jedné akci jako o Světová konferenci WASBE- "Conference WASBE", která zahrnuje přednášky, výstavu, festival i koncerty.
Rozpočet z oblasti kultury zahrnuje pronájem celého Žofína. Do rozpočtu v CR je zahrnuta sice pouze část nákladů, které se týkají pronájmu Rytířského a Malého sálu, kde se mají konat přednášky a výstava, ale ty jsou zahrnuty i do rozpočtu žádosti
podané na kultuře. Účastníci přednášek a výstavy jsou účastníci i dalšího programu WASBE. K účasti na akci je požadováno zaplacení registračního poplatku. Samostatný registrační poplatek pouze na část konferenční (v souladu s žádostí v CR) na
stránkách uveden není. V žádosti na CR jsou příjmy z registračních poplatků vedeny v celk. výši výši 100 000 Kč, což by při udávané účasti 1000 účastníků odpovídalo průměrně poplatku 100 Kč na osobu. Na webových stránkách akce je rozmezí
poplatků od 62,5 E za 1 den, 126 E za 2 dny, po 162 E za celou konferenci pro členy či 220,5 E pro nečleny WASBE. Příjmy odpovídající těmto poplatkům zahrnuty v žádosti v CR nejsou. Jedna akce/účel byl v tomto případě rozdělen.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.
Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel opakovaně žádal o podporu HMP v oblasti kultury, v r. 2021 podporu nezískal (2 žádosti), pro r. 2022 má podány 2 žádosti o dotaci v oblasti kultury: na Musica Orbis Prague Festival 2022 a na akci Sounds of Žofín,
světový festival dechových orchestrů WASBE 2022. V žádosti na kultuře je z části zahrnuta i akce v žádosti na CR.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 180 828 EUR.

Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022 (dále "Program"). Dle čl. I., bodu 4. Programu podmínkou poskytnutí Dotace je, že na stejný Účel Žadatel nepodal a nepodá žádost o poskytnutí jakékoliv další dotace na stejném či
jiném odboru nebo oddělení MHMP . Dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1743 ze dne 24.8.2020 - Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou čl. II., bod 3., podmínkou poskytnutí Dotace mimo jiné je, že Žadatel podal na HMP na konkrétní účel
(projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal Žádost o Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o Individuální dotaci.
Žadatel podal žádost o programovou dotaci v oblasti kultury na Sounds of Žofín, světový festival dechových orchestrů WASBE 2022 (v oboru B. - hudba, zařazení projektu: podpora spoluúčasti na mez. zahr. projektech, podpora projektů s účastí zahr. umělců na území HMP).
Následně podal žádost v oblasti cestovního ruchu na akci Mezinárodní konference WASBE . U obou žádostí jsou uvedeny stejné webové stránky www.wasbe2022.com (1akce). Jak je na stránkách uvedeno, "konference WASBE je jedinečný festival symfonické dechové
hudby, kterého se účastní nejlepší dechové kapely a soubory, dirigenti, hudebníci a hudební experti z celého světa" . U obou žádostí (v CR i kultuře) je uveden termín konání od 19.7.-23.7.2022 a místo konání Žofín. V popisu i v rozpočtu žádosti v oblasti kultury se počítá s
pronájmem celé budovy paláce Žofín. Žadatel sice v žádosti v oblasti CR uvádí, že akce má 2 části, v žádosti v CR zmiňuje muzikologickou/přednáškovou část a v nákladech uvádí pronájem Rytířského a Malého sálu paláce Žofín, ale v dříve podané žádosti na kultuře je
zahrnut pronájem celé budovy po celých 5 dní trvání akce a rovněž v ní píše, že od 19.7. do 23.7. 2022 proběhnou v dopoledních hodinách v Rytířském sále muzikologické přednášky, výstavy. Nesouhlasí ani registrační poplatky, které jsou na akci společné. V memorandu o
spolupráci, které žadatel (organizátor) dodal jako povinnou přílohu žádosti v oblasti CR (smlouvu o organizaci účelu) je uvedeno, že konference se bude konat v Praze v paláci Žofín, katedrále sv. Víta a na dalších místech, tato místa jsou uvedena v žádosti v oblasti kultury.
Podmínkou dotace je, že žadatel nepodal žádost o dotaci na stejný účel současně ve více Programech. Dle KUC se jedná o totožnou akci, účelově rozdělenou na dvě části.
Žádost navíc nenaplňuje Účel stanovený v Programu podpory (čl. A ). Žadatel uvádí, že denně bude probíhat výstava a veletrh zahraničních distributorů, výrobců hudebních nástrojů a vydavatelů. Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí " není určena pro
výstavy, veletrhy a podobné formáty, včetně kongresů a konferencí, které jsou s nimi spojené, i když jsou určeny výhradně pro odborné publikum" .

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v obalsti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje podmínky dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022, čl. G. odst 1., krit. 8 a 6. Komise doporučuje neposkytnutí dotace z
důvodu nesplnění formálních náležitostí.

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