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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Ve věci: Projekt EHMK 2015 – činnost a příprava v období 20. 4. -20. 5. 2012
___________________________________________________________________________
V měsících dubnu a květnu se uskutečnila jednání se zástupci Ministerstva kultury ČR (dále
jen MK ČR). Konkrétně se tak stalo 5. 4. a 26. 4. v prostorách MK ČR, dále 2. 5. v sídle o.p.s.
Plzeň 2015 a pak 16. 5. opět na MK ČR. Zúčastnili se jich za město Plzeň Tomáš Froyda,
Erich Beneš, Arnošt Marks, za MK ČR pak paní Brázdová a paní Smolíková. Na květnových
schůzkách byli i další zástupci týmu EHMK - Havlíčková, Melenová, Brabcová. Tématem
jednání bylo hledání dalších možností financování projektu EHMK z různých programů
ostatních ministerstev. Výstupem z jednání budou konkrétní projekty, které by bylo možné
financovat z těchto programů. Ty budou poté předneseny na mezirezortní komisi, která byla
pro EHMK ustanovena (zástupci MMR, MZV, MŠMT, MPO). Snahou je najít a využít zdroje
financování ze současného i z budoucího programovacího období. Návrh projektů předali
zástupci o.p.s. 2015 na MK ČR a panu Marksovi dne 21. 5. 2012.
Od posledního jednání ZMP bylo získáno cca 4 mil Kč. Společnost Plzeň 2015, o.p.s. podala
žádost do tzv. Švýcarských fondů, a to na finanční příspěvek pro „rozběhnutí“ a realizaci
činnosti v kulturním centru Světovar po jeho rekonstrukci (cca. 2 mil.). V týdnu mezi 21. 5.25. 5. očekává o.p.s. písemné vyjádření, přičemž dle dostupných informací byl projekt
hodnocen jako nejlepší z podaných projektů. Dále bylo přislíbeno získání 2 mil. Kč od
Plzeňského kraje na realizaci tzv. Autobusu bláznů (pojízdné kulturní a nformační "středisko"
pro regiony).
Zástupci o.p.s. se dále pravidelně setkávali s externími fundraisery (2x měsíčně), se kterými
připravují další žádosti a projekty pro financování (v nejbližších 2 až 3 měsících bude podáno
dalších cca 5 žádostí na financování projektů).
Dále budou probíhat další jednání s MK ČR, s mezirezortní komisí a na příslušných
ministerstvech, a to v součinnosti s ÚKEP. Prioritou je pak podávání projektů k financování.
Z podnětu náměstkyně primátora Bc. Evy Herinkové byl premiérovi ČR odeslán dopis, který
byl spolupodepsán primátorem a náměstkyní Herinkovou. V dopise je obsažena výzva Vládě
ČR k posílení úlohy státních institucí v projektu EHMK 2015.
Do 8. 6. bude ze strany o.p.s. předložena náměstkyni Herinkové revize přihlášky, která bude
reflektovat současné finanční zajištění projektu. Na červnovém jednání ZMP bude pak tato
revize předložena a během měsíců července a srpna bude upravena přihláška tak, aby byly na
pravidelném listopadovém monitoringu projektu Monitorovacímu výboru EK předloženy
plánované změny projektu projednané a odsouhlasené ZMP.
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