Nápad
pre folklór

Grantový program
Nadácie Poštovej banky

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez
naše korene, ktorých súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór.
Prostredníctvom grantového programu „Nápad pre folklór “ podporíme
najlepšie nápady, ktoré sa zaoberajú naším kultúrnym dedičstvom, jeho
výskumom, propagáciou a prezentáciou. Pošlite váš originálny nápad a
spolu s nami pomôžte oživiť tradície a posolstvá z minulosti.
Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov
finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 30 000 €. Jeden nápad
môže získať maximálnu podporu 2 500 €.
V prvej fáze programu NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporí nápady v
maximálnej hodnote 29 000 €. Následne verejnosť svojím hlasovaním
rozhodne, ktorý z podporených nápadov je najlepší. TOP projekt získa
mimoriadnu prémiu 1 000 € na lepšiu realizáciu projektu.

RADI PODPORÍME DOBRÉ NÁPADY
V RÁMCI DVOCH PODPROGRAMOV
Podprogram SPOZNAJ SVOJ DOMOV – výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov
zberateľská a výskumná činnosť so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú kultúru (vrátane inventarizácie, digitalizácie
a uchovávania zbierkotvorných materiálov pre depozity lokálnych inštitúcií)
špecializovaný terénny výskum zameraný na miestnu tradičnú hudbu a tanec
publikačné aktivity (obecné monografie, katalógy, propagačné materiály, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť
tradičnej ľudovej kultúry; odborné a vedecké periodiká zamerané na problematiku tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmu;
obecné časopisy s pravidelným podielom obsahu venovaného lokálnej tradičnej ľudovej kultúre)
realizácia vzdelávacích odborných kurzov a školení
tvorba vzniku alebo rozšírenie internetovej stránky prezentujúcej lokálne kultúrne tradície (na originálnej doméne /URL/)
tvorba učebných pomôcok pre potreby tzv. regionálnej výchovy so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú kultúru
Podprogram UKÁŽ SA – prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru
podpora tvorby autorského folklórneho diela (honoráre pre externého choreografa, tanečného pedagóga, hudobného
upravovateľa, hosťujúceho umelca)
podpora činnosti folklórneho telesa (nákup ľudových odevov, príslušenstva hudobnín pre ľudové hudby, úhrada cestovných
nákladov spojených s umeleckou produkciou mimo domovskej lokality)
podpora podujatí zameraných na popularizáciu lokálnych umeleckých a remeselných tradícií, miestnej či regionálnej kultúry

O FINANČNÚ PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ
aktívni občania a iniciatívy
verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky)
školy, škôlky
samosprávy (obce, mestá)
kultúrne inštitúcie
Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
verejnoprospešnosť nápadu
originalita a inovatívnosť
výsledky nápadu budú dlhodobo udržateľné
efektivita využitia finančných prostriedkov
zrealizované aktivity poslúžia väčšiemu počtu ľudí/komunite,
nápad má jasne stanovené ciele, definované aktivity a primerane stanovený rozpočet
(spolufinancovanie projektu musí byť minimálne 5 %)
Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou
kultúrou a folklórom na akademickej úrovni, a zástupcovia NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY.

FINANCOVANIE NÁPADU
Financie za externé odborné práce môžu predstavovať max. 30 % z požadovanej sumy. (Ide o uhradenie oborných prác,
ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné ich realizovať formou dobrovoľníckej práce).
Honoráre pre externých lektorov môžu byť financované z grantu do výšky 250 € pre lektora.
Financie určené na technické vybavenie potrebné na realizáciu nápadu môžu tvoriť maximálne 40 % z požadovanej sumy.
Finančná podpora nemôže byť použitá na odmeny a mzdy pre predkladateľov a realizátorov projektu
(zamestnanci a členovia organizácie, ktorá nápad predkladá).

PREDLOŽENIE NÁPADU
Žiadosti o grant prijímame iba cez elektronický systém Egrant:
https://nadaciapostovejbanky.egrant.sk/.
Postup:
Registrácia žiadateľa – je povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti.
Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail budete mať vytvorené vaše konto.
Prihlásenie – do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla.
Vyplnenie žiadosti – po prihlásení budete môcť vyplniť online žiadosť.
Do žiadosti možno vstupovať opakovane a dopĺňať ju až do uzavretia programu/odoslania formulára. Uzávierka prijímania
žiadostí je do 17. 5. 2019 o 24. hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU
vyhlásenie grantového programu: 25. 3. 2019
uzávierka prijímania projektov: 17. 5. 2017
hlasovanie o prémiu vo výške 1 000 € na lepšiu realizáciu nápadu prebehne na:
www.napadprefolklor.sk od 10. 6. do 20. 6. 2019
podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: júl 2019
realizácia podporených nápadov: do 31. 12. 2019
vyúčtovanie podporených nápadov: do 31. 1. 2020

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV HODNOTENIA
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantového programu mailom.
Podporené projekty budú zverejnené na stránke www.napadprefolklor.sk najneskôr do 10.6.2019
10. 6. 2019 do 20. 6. 2019 bude prebiehať na stránke www.napadprefolklor.sk hlasovanie o najlepší projekt,
ktorý získa prémiu 1 000 € na lepšiu realizáciu nápadu.

Kontakty:
Konzultácie týkajúce sa podania žiadosti:
Hana Tarabová – správkyňa nadácie
Tel.: 0911 700 005
Email: nadacia@pabk.sk

