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

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 707 ze dne 4. 4. 2022

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - žádosti navržené k neposkytnutí dotace
Název

Slavnostní vernisáž nové podoby muzea Lennonovy zdi a první měsíc fungování

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

místo realizace

celk.
náklady
akce v Kč

A
001/2022

THE WALL STORY s.r.o.
Komenského 858/1,
779 00 Olomouc
IČO:09360719

24.06.2022 31.07.2022

Zahrada Velkopřevorského
paláce, Velkopřevorské
náměstí 4

322 000

38 dní

požadovaná
částka v Kč

95 000

Podíl na celk.
nákladech

hodnocení
Komise

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

Poskytnutá výše
dotace RHMP
v Kč

29,50%

nehodnoceno,
nesplněny
formální
náležitosti

0*/

0*/

0*/

Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II.
Žadatel v tomto případě žádá o podporu na slavnostní vernisáž podoby muzea Lennonovy zdi a na první měsíc fungování muzea v každodenním provozu. Muzeum Lennonovy zdi má představit zejména návštěvníkům Prahy
historii tohoto památného místa na Malé Straně. Má přispět ke vzdělání jak zahraničních, tak domácích návštěvníků Prahy. Muzeum se otevřelo v létě 2021 na zkušební víkendový provoz. Návštěvnost byla cca 15 návštěvníků
denně. Nyní je organizována na červen 2022 vernisáž, která má uvést novou podobu muzea.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a 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 nežádal o podporu hl. m. Prahy za posl. 3 roky.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, nesplnění formálních náležitostí dle čl. G odst.1,
krit. 6 Programu.
Dle Programu podpory CR pro rok 2022, bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty , v Opatření II., ve kterém žadatel žádá, podpora není určena na akce z oblastí, pro které HMP vyhlašuje jiné dotační
programy (mimo jiné akce v oblasti kultury), dále na jednodenní akce. V tomto případě žadatel žádá o podporu na první měsíc fungování muzea v každodenním provozu; provoz muzea není akce a navíc spadá do oblasti kultury.
Vernisáž, kterou žadatel do žádosti zahrnuje, je akce dle citace žadatele na "pozdní odpoledne / do večerních hodin, tj. akce ani ne jednodenní. Program podpory CR pro rok 2022, Opatření II. podporu takovýmto projektům
neumožňuje.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:
důvodu nesplnění formálních náležitostí.

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

Žádost nesplňuje podmínky Programu podpory CR pro rok 2022, čl. G., odst. 1., krit. 6. Komise doporučuje neposkytnutí dotace z
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti navržené k neposkytnutí dotace

Název

PragueONCO 2022

poř.č.

žadatel

A
007/2022

We Make Media,
s.r.o.
Italská 1583/24,
120 00 Praha 2,
IČO: 27656624

datum realizace,
počet dní

26.01.2022 28.01.2022
3 dny

místo realizace

celk.
náklady
akce v Kč

Clarion Congress Hotel
Prague,
Praha 9

4 858 000

požadovaná
částka v Kč

200 000

Podíl na celk.
nákladech

hodnocení
Komise

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

Poskytnutá výše
dotace RHMP
v Kč

4,12%

nehodnoceno,
nesplněny
formální
náležitosti

0*/

0*/

0*/

Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II.
PragueONCO je odborné vzdělávací kolokvium, na kterém se sejdou čeští i zahraniční onkologové se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů. Kolokvium PragueONCO se bude konat
již po třinácté, uskuteční se v hotelu Clarion Congress Hotel Prague od 26. 1. do 28.1.2022. Náplní je výměna zkušeností českých i zahraničních onkologů se specialisty z ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku
zhoubných nádorů. Vzdělávací část bude zahrnovat i semináře, setkání u kulatého stolu, fóra. Prezidentem kolokvia je světově uznávaný onkolog prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., který komplexně koordinuje celý program akce
a jeho osobnost pozitivně a významně ovlivňuje také zahraniční účast. Předpokládaný počet účastníků bývá 1000, z velké části ze zahraničí. Akce se bude konat mimo historické centrum Prahy a mimo sezónu. Propagace
kolokvia probíhá v tištěných odborných materiálech, zdravotnických novinách apod., na odborných akcích, prostřednictvím mailingů, webových stránek apod. Pořadatelem akce je obchodní korporace - spol.We Make Media, s.r.o .,
které má sídlo na území ČR.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat.
Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tuto akci podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 (200 000 Kč) - jiné podmínky Programu podpory, v r. 2021 na stejnou akci podporu nezískal.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 192 681 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, nesplnění formálních náležitostí dle čl. G odst.1,
krit. 6 Programu.
Dle Programu podpory CR pro rok 2022 (dále "Program"), bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty , v Opatření II., ve kterém žadatel podal žádost, podpora není určena mimo jiné na odborné akce
kongresového a konferenčního charakteru, které spadají do Opatření I. V tomto případě se jedná o kongres / odborné kolokvium, které spadá svým charakterem do Opatření I. Žadatel - obchodní korporace (s.r.o.) je pořadatelem
kongresu / konference a má sídlo na území ČR. Dle podmínek Programu pro rok 2022 by žadatel v tomto případě nepatřil do okruhu oprávněných žadatelů pro Opatření I., což však není důvodem pro podání žádosti v Opatření II.
Program podpory CR pro rok 2022, Opatření II. podporu takovýmto projektům neumožňuje.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:
důvodu nesplnění formálních náležitostí.

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

Žádost nesplňuje podmínky Programu podpory CR pro rok 2022, čl. G., odst. 1., krit. 6. Komise doporučuje neposkytnutí dotace z
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti navržené k neposkytnutí dotace

Název

GLOBAL CONFERENCE ON MYOSITIS 2022

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
018/2022

Revmatologický ústav
Na Slupi 450/4,
128 00 Praha 2
IČO: 00023728

06.06.2022 09.06.2022

místo realizace

O2 Universum Praha

celk.
náklady
akce v Kč

3 953 000

požadovaná
částka v Kč

790 600

4 dny

Podíl na celk.
nákladech

hodnocení
Komise

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

Poskytnutá výše
dotace RHMP
v Kč

20,00%

nehodnoceno,
nesplněny
formální
náležitosti

0*/

0*/

0*/

Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II.
GCOM (Global Conference on Myositis) je světový sjezd odborníků zabývajících se zánětlivými myopatiemi. Zánětlivé myopatie jsou skupina závažných a vzácných onemocnění. Program konference je společným dílem
mezinárodní vědecké komise největších odborníků v této oblasti. Konference se bude věnovat řadě aspektů diagnostiky, sledování nemocných, hodnocení průběhu a léčby. Žadatelem je státní příspěvková organizace.
Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat, služby spojené s těmito pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v nájmu a 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 nežádal o podporu hl. m. Prahy za posl. 3 roky.
Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
Žádost nesplňuje podmínky PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 - Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, nesplnění formálních náležitostí dle čl. G odst.1,
krit. 6 a 7 Programu.
Dle Programu podpory CR pro rok 2022, bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnu ty, v Opatření II., ve kterém žadatel podal žádost, podpora není určena na odborné akce kongresového a konferenčního
charakteru, které spadají do Opatření I. V tomto případě se jedná o odbornou mezinárodní konferenci, která spadá svým charakterem do Opatření I. Žadatel navíc nepatří do okruhu oprávněných žadatelů pro Opatření I. ani pro
Opatření II. Zde je žadatelem státní příspěvková organizace ze zákona, a ta není v okruhu způsobilých žadatelů pro Program podpory CR pro rok 2022 uvedena (bod E. Programu podpory CR pro rok 2022). Program podpory CR
pro rok 2022, Opatření II. podporu tomuto subjektu neumožňuje.
Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu:
důvodu nesplnění formálních náležitostí.

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

Žádost nesplňuje podmínky Programu podpory CR pro rok 2022, čl. G., odst. 1., krit. 6 a 7. Komise doporučuje neposkytnutí dotace z
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PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
OPATŘENÍ II. - žádosti navržené k neposkytnutí dotace

Název
(téma)

Rostlinná strava 2022 /Cesta k udržitelnosti/

poř.č.

žadatel

datum realizace,
počet dní

A
016/2022

VF Event, s.r.o.
Gotthardská 28/8,
160 00 Praha 6
IČO: 04873581

03.09.2022 04.09.2022

místo realizace

celk.
náklady
akce v Kč

Galerie Mánes

1 000 000

požadovaná
částka v Kč

300 000

podíl na celk.
nákladech

30,00%

hodnocení
Komise
průměrný
počet bodů

48,22

doporučená výše
dotace Komise
v Kč

doporučená výše
dotace Výbor
v Kč

Poskytnutá výše
dotace RHMP
v Kč

0*/

0*/

0*/

2 dny

Žadatel uvádí, že se jedná o 2. ročník konference Rostlinná strava 2022 s tématem Cesta k udržitelnosti. Má jít o dvoudenní blok workshopů a přednášek, které proběhnou ve 3 sekcích: Výživa a lékařství, Sport a zdravý životní
styl, Ekologie a právo. Konference je plánována v termínu od 3.9. do 4.9. 2022 v Galerii Mánes. Cílem je dle žadatele nabídnout moderní, evidence-based i praktické informace pro rychle přibývající populaci lidí preferujících
rostlinnou stravu, a tím přispět v národním měřítku i k řešení klimatické změny a etických otázek spojených s ochranou zvířat. Webové stránky akce, které žadatel v žádosti uvádí, odkazují na akci, která proběhla v r. 2020, tehdy
se jednalo o jednodenní konferenci v rámci veletrhu rostlinné stravy a životního stylu. Žadatel byl vyzván k doplnění údajů v žádosti. Potvrdil, že akce bude dvoudenní, hybridní, s prodejem vstupenek, bez registrace a že uvažuje o
propojení konference s další akcí, kterou v návaznosti plánuje (Veggie Náplavka). Bližší informace o akci nejsou v současné době na webu uvedeny. V doplnění žadatel zmiňuje prezentaci akce na svých stránkách
"VeganFuture.cz". Tam se ale objevuje pouze informace, že "...pokud to situace dovolí, plánujeme také 2. ročník odborné konference Rostlinná strava 2022, a to 3. a 4.9.2022 ." V Opatření II. je podpora určena na projekty
významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch. Konference může zájemce o toto téma z řad široké veřejnosti přitáhnout, sama o sobě nevytváří význam pro cestovní ruch.
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 nežádal o podporu hl. m. Prahy za posl. 3 roky.
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: žádost nedosáhla povinné minimální hranice 50 bodů pro poskytnutí dotace dle Programu podpory CR pro rok 2022 (dále "Program"), v
souladu s čl. G, bodem odst. 4 Programu Komise doporučuje neposkytnutí dotace.

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