
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 707 ze dne 4. 4. 2022 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 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 

 Poskytnutá

 výše dotace

RHMP 

v Kč 

KT  

002/2022

GALÉN - SYMPOSION s.r.o.

Vinohradská 343/6, 

120 00 

Praha 2

IČO: 26420929
(oganizátor na zákl. smlouvy)

EUBS (European 

Underwater and 

Baromedical Society) 

(UK)

	31.08.2022-

03.09.2022   

4 dny

Praha, NH 

Prague City Hotel
400           4 605 000

(400 x 250 Kč)

100 000 

              100 000     100 000 */  100 000 */  100 000 */ 

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022

OPATŘENÍ I. - PODPORA ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - KATEGORIE B (200 - 499 registrovaných účastníků) - žádosti navržené k poskytnutí dotace (do 200 000  Kč)

46. mezinárodní lékařská konference EUBS- 46th EUBS Annual Meeting                                                                       (hyperbarická a potápěčská medicína)

Tato akce byla již 2x odložena kvůli epidemiol. situaci   v souvislosti s Covid-19.   Předsedou Programového výboru i Organizačního výboru je prim. MUDr. Michal Hájek, Ph.D., který na tuto konferenci získal podporu v r. 

2020 ve výši 129 000 Kč (vrácena) a následně v r. 2021 také ve výši 129 000 Kč (nepřijata). Pro rok 2022 konferenci organizuje na zákl. smlouvy se zahraničním  pořadatelem konference organizátor akce spol. GALÉN - 

SYMPOSION s.r.o.

Co se týče této akce, jedná se o 46. mezinárodní lékařskou konferenci EUBS (European Underwater and Baromedical Society) - zabývající se hyperbarickou a potápěčskou medicínou. I když jde již o 46. ročník, v  Praze se 

má tato konference konat prvně. Předpokládá se účast  asi 400 odborníků z celého světa. Účast zahraničních delegátů bývá kolem 90% z celkového počtu účastníků. Vzhledem k významnému rozšíření metody 

hyperbarické oxygenoterapie mimo Evropu se předpokládá velké množství účastníků ze zámoří (hojně bývají zastoupeni účastníci z USA, Kanady, Mexika, Asie, Izraele i Austrálie), proto byla akce již 2x kvůli Covid-19 

odložena. Akce má být s fyzickou účastí. Delegáty konference jsou obvykle nejen lékaři, ale i zdravotní sestry, technici a studenti. Konference a odborný program bude organizován ve spolupráci s organizačním a 

vědeckým výborem,  předsedou programového organizačního výboru - prim. MUDr. Michalem Hájkem, Ph.D., předním odborníkem v oboru nejen v kontextu ČR, ale i evropském a celosvětovém, s akademickými a 

profesionálními subjekty (např. LF OU v Ostravě, Městská nemocnice Ostrava, LF UK a FN Hradec Králové, The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare, Masaryk University GRADE 

Centre). Odborná sdělení budou prezentována jak formou přednášek, tak organizací samostatné posterové sekce. Odborným výstupem konference bude Kniha (sborník) přednášek a sdělení. Autoři vybraných sdělení a 

posterů budou vyzváni k publikaci v australském impaktovaném časopisu Diving and Hyperbaric Medicine.  Konference se bude konat v NH Prague City Hotel v termínu od 31.8. do 3.9.2022. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o specifický obor medicíny, počet účastníků nedosáhne 500. Dle aktuálních podmínek Programu podpory CR pro rok 2022 tak žadatel nemůže obdržet stejnou částku, jaká mu již 2 x byla hl. m. Prahou na tuto akci 

schválena.  Žadatel tehdy žádal o podporu ve výši 129 000 Kč, dle pravidel Programu podpory pro rok 2022 může žádat nyní  o podporu max. ve výši 100 000 Kč.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za 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, dříve žádal o podporu na tuto akci jiný subjekt (MUDr. M. Hájek). Akci byla schválena podpora v rámci Programu podpory v oblasti cestovního 

ruchu pro rok 2020 ve výši 129 000 Kč,  vzhledem k omezením spojeným s Covid-19, příjemce musel akci přeložit na rok 2021 a dotaci vrátit, následně v r. 2021 byla na tuto akci schválena opět podpora ve výši 129 000 

Kč, příjemce dotaci kvůli pokračujícím epidemiol. opatřením ve světe 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" 1



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 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 

 Poskytnutá

 výše dotace

RHMP 

v Kč 

KT  

007/2022

Česká ortodontická společnost

Slavojova 270/22,

128 00 Praha 2

IČO: 45246157

Česká ortodontická 

společnost

	19.05.2022-

21.05.2022  

3 dny

Cubex Centrum 

Praha
380           3 685 120

(380 x 250 Kč)

95 000 

                95 000     95 000 */  95 000 */  95 000 */ 

3rd Congress on Tooth Transplantation                                                                                                                                       (transplantace zubů)

3rd Congress on Tooth Transplatation (3. autotransplantační kongres) se bude konat v Cubex Centru Praha od 19. – 21. 5. 2022. Jedná se o mezinárodní kongres v oboru ortodoncie a autotransplantace zubů, který se 

koná každé 2 roky. Kongres je pořádán Českou ortodontickou společností a zároveň je podporován Českou akademií dentální estetiky a Českou stomatochirurgickou společností. Záštitu  převzala Karlova Univerzita v 

Praze. Cílem akce je zvýšení povědomí o dané problematice, sdílení nových poznatků, další vzdělávání a setkání odborníků. Tématem konference je stanovení protokolu pro transplantaci zubů. Dílčími odbornými tématy 

budou klíčové aspekty úspěšné transplantace zubů (expertní diskuze a prezentace protokolů), řešení komplikací, chirurgické napřímení ektopických zubů (transalveolární transplantace), prognóza různých typů 

transplantovaných zubů, alternativní řešení chybějících zubů, úprava tvaru premolárů transplantovaných do horního frontálního úseku, role digitálních technologií při autotransplantaci. Na kongresu vystoupí mnoho 

světových odborníků. Součástí programu má být welcome drink v prostorách budovy Cubex Centrum Praha. Ve stejný den se bude konat také slavnostní večeře v Kaiserštejnském paláci. Propagace probíhá od roku 2019 

na podobných kongresech, a to formou letáků, bannerů a prezentacemi.   

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za nájem společenských prostor nebo catering pro jeden 

společenský uvítací program. 

Podpora HMP za posl. 3 roky: Původně se měla akce konat v roce 2020. Žadatel na ni získal podporu HMP ve výši 150 000 Kč. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proti šíření nemoci COVID 19 však nebyl kongres v 

r. 2020 realizován. Žadatel  schválenou 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" 2



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 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 

 Poskytnutá

 výše dotace

RHMP 

v Kč 

KT  

012/2022

Česká lékařská společnost 

J.E. Purkyně z.s., 

Česká společnost klinické 

farmakologie 

Sokolská 490/31, 

120 00 Praha 2   

IČO: 00444359

Česká lékařská 

společnost J.E. 

Purkyně z.s., Česká 

společnost klinické 

farmakologie  

	18.09.2022-

21.09.2022  

4 dny

Clarion Congress 

Hotel Prague
499 7 940 420

(499 x 250 Kč)

124 750 

              124 750     124 750 */  124 750 */  124 750 */ 

20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT 2022)                       (klinická farmakologie a toxikologie)

Česká společnost klinické farmakologie byla pověřena uspořádáním jubilejního „20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology“, kongres se bude konat v  Clarion Congress Hotel 

Prague ve dnech 18. - 21. září 2022. Předpokládaný počet účastníků je 499, z toho nejméně 350 zahraničních. Předmětem tohoto kongresu bude personalizovaná farmakoterapie využívající možnosti vztahu koncentrací 

léčiva v krvi a jeho terapeutického, eventuálně i toxického účinku. Jedná se o významnou akci sdružující zájmy i schopnosti klinických farmakologů, farmaceutů, analytiků a představitelů všech klinických oborů s cílem 

dosáhnout optimálního terapeutického výsledku se snížením rizika účinků nežádoucích. Předpokládá se též účast nejméně 30 špičkových firem z oblasti přístrojové techniky a softwaru. Jedním z hlavních témat bude tzv. 

biologická léčba, která v současné době nabývá i v covidové pandemii na významu. Členění bude klasicky do paralelních sekcí.  V rámci společenského programu se uskuteční  kongresová večeře v Obecním domě. 

Kongresu se zúčastní významní odborníci zabývající se terapeutickým monitorováním hladin léčiv z celého světa, kteří budou prezentovat výsledky vývoje nových metod s využitím nejnovější přístrojové techniky, nové 

software pro farmakokinetické analýzy a jejich využití v klinických oborech. Kongres byl fyzicky propagován na předchozím ročníku v Římě (IATDMCT 2021) a v prosinci 2021 na virtuálním kongresu EPHAR 2021. Mimo to 

bude propagace probíhat na sociálních sítích Facebook a Instagram, budou rozesílány kongresové newslettery a bude navázána blízká spolupráce s komunikačním týmem mezinárodní asociace IATDMCT.

Přínos kongresu je ekonomický. Vzhledem k tomu, že kongres začíná v neděli, je pravděpodobné, že  účastníci využijí příležitosti a prodlouží si svůj pobyt v Praze od začátku víkendu. Počítá se i s jejich doprovodem. Pro 

doprovodné osoby bude zajištěn program  formou prohlídek Prahy s průvodcem. 

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 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" 3



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 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 

 Poskytnutá

 výše dotace

RHMP 

v Kč 

KT  

015/2022

Česká lékařská společnost J.E. 

Purkyně z.s., 

Sokolská 490/31, 

120 00 Praha 2   

IČO: 00444359

Česká lékařská 

společnost J.E. 

Purkyně z.s., 

07.04.2022-

09.04.2022 

3 dny

Praha, Nová 

budova 

Národního muzea

400           1 443 100

(400 x 250 Kč)

100 000 

              100 000     100 000 */  100 000 */  100 000 */ 

Jedná se o českou celostátní konferenci zaměřenou na perinatologii a fetomaternální medicínu. Pořadatelem je Česká lékařská společnost J.E. Purkyně z.s., Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České 

gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, odborným garantem konference  je uznávaný porodník a anesteziolog prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Akce se má konat v  Nové budově Národního muzea v termínu 

od 7.4. do 9. 4 2022. Předpokládaný počet účastníků je uváděn 400 s ohledem na počet přihlášených delegátů v dřívějších letech. Hlavní téma konference je „Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2022.“ Detailní  

popis,  program, rozpočet  jsou  rozvedeny  v  přílohách žádosti.   K propagaci akce je  využívána především  on-line forma propagace a databázový e-mailing, doplňující je pak tištěná propagace  formou sborníku.  

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 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.

XXXIX. celostátní konference sekce perinatologie a fetomaternální medicíny - Štemberovy dny                                    (perinatologie a fetomaternální medicína)

*/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. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 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 

 Poskytnutá

 výše dotace

RHMP 

v Kč 

KT  

017/2022

Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, z.s.

17. listopadu 2172/15, 

708 00 Poruba

IČO: 60783273

Sdružení požárního a 

bezpečnostního 

inženýrství, z.s.

	05.06.2022-

08.06.2022 

4 dny

Praha, Hotel 

Vienna House 

Diplomat

400           4 722 500

(400 x 250 Kč)

100 000 

                87 500     87 500 */  87 500 */  87 500 */ 

Loss Prevention 2022                                                                                                                                 (prevence rizik a bezpečnost v chemickém a zpracovatelském průmyslu)

Jedná se o mezinárodní sympozium "17th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries", které patří k nejprestižnějším akcím v oblasti rizik a bezpečnosti v chemickém a 

zpracovatelském průmyslu na světě, je pořádáno od r. 1974 a koná se každé 3 roky. Do Prahy se sympozium vrací po 18 letech a pořádá ho Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Fakultou 

bezpečnostního inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava.  Bude probíhat ve dnech 5.-8. června 2022 v prostorách Vienna House Diplomat Prague.  Motto 17. ročníku je "Prevence závažných havárií a podpora 

bezpečnosti v měnícím se světě". Témata sympozia kombinují tradiční témata (Identifikace rizik, Bezpečnost práce a procesů, Případové studie v bezpečnosti, Lidský faktor v bezpečnosti) s novými výzvami v oblasti 

prevence závažných havárií. K nejvýznamnějším novým tématům je řazena problematika Průmyslu 4.0, nová hrozící nebezpečí, globální aspekty bezpečnosti a další. Každý jednací den budou probíhat 4 souběžně 

probíhající technické sekce, předpokládá se celkem cca 170 vystoupení, 40 posterů a cca 400 delegátů sympozia.  Součástí programu bude také společenský program. Sympozium je zařazeno mezi akce EFCE - Evropské 

federace chemického inženýrství. Příspěvky budou publikovány v periodiku "Chemical Engineering Transaction". Tento recenzovaný sborník s ISBN, ISSN, DOI bude k dispozici v Google Scholar a indexován v databázi 

Scopus.

Kromě ekonomického přínosu z pobytu účastníků v Praze bude umožněna i další forma propagace Prahy prostřednictvím on-line přenosu. Akce je vzhledem k pokračující pandemické situaci připravována v hybridním 

formátu.   

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za 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" 5



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 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 

 Poskytnutá

 výše dotace

RHMP 

v Kč 

KT  

024/2022

Senator Meetings & Incentives 

s.r.o. 

Korunní 810/104, 

101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČO: 27153223
(oganizátor na zákl. smlouvy)

AFCEA Europe 

(Belgie)

	24.10.2022-

26.10.2022	

3 dny

Praha, hotel 

Marriott Prague
300           4 419 145

(300 x 250 Kč)

75 000 

                75 000     75 000 */  75 000 */  75 000 */ 

AFCEA EUROPE TechNet Europe 2022                                                                                                                                           (umělá inteligence a bezpečnost)

 AFCEA EUROPE TechNet Europe 2022 je akce pořádaná zahraniční asociací AFCEA Europe. Organizátorem akce je společnost Senator Meetings & Incentives na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o menší kongres, 

účastnit se ho má asi 300 delegátů z většiny evropských států. Odborná část eventu se má konat v hotelu Marriott Prague v termínu od 24.10. do 26.10. 2022. Hlavním tématem má být využití umělé inteligence, trendy a 

rizika v této oblasti. Na programu bude plenární schůze, panelové  sekce se specifickými tématy, která budou teprve upřesněna, diskuze.  Sociální večer by se měl konat buď v prostorách Obecního domu nebo na Žofíně či 

Mánesu. Propagace bude realizována v rámci marketingových aktivit asociace AFCEA EUROPE, prostřednictvím sociálních sítí a akcí pořádaných během roku 2022 a prostřednictvím mailingu členům asociace. Součástí 

propagace budou i aktivity konané v rámci ředitelství NATO a EU v Bruselu.

Přínos pro Prahu je nejenom ekonomický, ale i v unikátní možnosti prezentace Prahy v oblasti umělé inteligence a bezpečnosti. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a za nájem společenských prostor nebo catering pro jeden 

společenský uvítací program. 

Podpora HMP za posl. 3 roky: žadatel získal podporu v oblasti CR (kongresový turismus) v r. 2020 na 27th International Congress on Sound and Vibration (400 000 Kč - dotaci z důvodu pandemie Covid-19 nepřijal) a v r. 

2021 na IATA Ground Handling Conference (IGHC) (180 000 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 173 615 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 6


