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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Ve věci: Projekt EHMK 2015-aktualizace přihlášky a financování projektu
___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém jednání dne 24. 5. 2012 usn. č. 256, ve kterém uložilo
nám. Herinkové předložit informace o stavu a postupu příprav projektu Plzeň-EHMK 2015.
Již dříve bylo nám. Herinkovou avizováno, že vzhledem k finanční situaci města Plzně a především
o.p.s. Plzeň 2015 jako tvůrce programové části projektu, dojde k úpravě projektů uvedených
v přihlášce projektu Plzeň-EHMK 2015. Tuto úpravu zadala nám. Herinková organizaci zodpovědné
za přípravu programu a financování projektu-o.p.s. Plzeň 2015 s termínem splnění 8.6. V příloze č. 1
je ZMP předkládán avizovaný materiál Aktualizace přihlášky Plzeň 2015 tak, jak byla zpracována
o.p.s. V dalších přílohách jsou pak předkládány materiály o aktuálním stavu financování
Tato aktualizace se věnuje i finančnímu zajištění projektu, přičemž vychází ze současného stavu
zajištěných financí a v návaznosti na tyto finance aktualizuje programovou náplň projektu. Do tohoto
seznamu projektů budou dále zařazovány další kulturní projekty, např. ty, na něž čerpají realizátoři
granty MMP(4leté nebo i 1leté) a další tak, jak bude probíhat postup přípravy programu. Příprava
programu je tedy „živý organismus“ a současný stav se mění dle toho, jak je projekt zajištěn finančně
i organizačně. Do programu budou dále zapojovány velké kulturní projekty, tzv. flagshipy, které
nejsou v současnosti uvedeny v přihlášce ani aktualizaci, ale počítá se s nimi jako s důležitou součástí
projektu EHMK. Tyto projekty budou zapojovány s ohledem na jejich finanční i organizační
náročnost, neboť se má jednat o kulturní události velkého rozsahu i významu, např. koncert umělce
mezinárodního významu. Tyto projekty v současnosti o.p.s. intenzivně připravuje. V příloze č. 4 je
dále předložen i přehled marketingové kampaně, kterou připravila také o.p.s. Plzeň 2015.
V nejbližší budoucnosti se tedy očekává, že se do připravovaného programu EHMK budou zapojovat
i kulturní projekty, které nejsou výslovně uvedeny v přihlášce, avšak jsou součástí kulturního dění
v Plzni. Kromě toho samozřejmě probíhají jednání s externími subjekty jako je např. Plzeňský
Prazdroj, který je dlouhodobým partnerem města Plzně v kulturní oblasti, o možnostech a způsobu
zapojení do projektu EHMK, přičemž se očekává, že i soukromé kulturní aktivity budou zapojeny
jako součást EHMK (Pilsner Fest). V návaznosti na toto zapojování dalších akcí do programu EHMK
vzniká průběžně kalendář akcí roku 2015 i předcházejících, které se vztahují k projektu EHMK
(příloha přijde na stůl), který bude o.p.s. samozřejmě dále aktualizován dle toho, jak bude směrem
k roku 2015 známo více podrobností a dalších skutečností.
Dále byl Zastupitelstvu města Plzně na jednání 24. 5. v rámci IZ zastupitelům předložen odeslaný
dopis primátora a nám. Herinkové, který oslovoval premiéra ČR s výzvou k jednání. Ze strany Vlády
ČR proběhla rychlá zpětná reakce, když byl ze strany premiéra nabídnut termín schůzky 4.6. Tato
schůzka však byla v ranních hodinách dne 4.6. ze strany premiéra odvolána a v současné době tedy
město Plzeň čeká na písemnou reakci na odeslaný dopis.

Přílohy:
Příloha č.1-Aktualizace přihlášky města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015
Příloha č.2-Aktualizovaný rozpočet
Příloha č.3-Seznam oceněných projektů
Příloha č.4-Seznam marketingových kampaní o.p.s. Plzeň 2015
Příloha č.5-Kalendář akcí (příloha přijde na stůl)
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