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Grant Nadácie Poštovej banky podporí ľudovú kultúru a folklór
Bratislava, 27. 3. 2017
Folklór, piesne, tance, hudobné nástroje, kroje, architektúra, ale aj tradičné
ľudové remeslá sú hodnoty, ktoré nás, Slovákov, identifikujú lepšie než ktorékoľvek iné
symboly krajiny. Sú našim rodinným dedičstvom, ktoré sme dostali od predkov a tiež
ho budeme raz odovzdávať ďalej našim deťom. Preto je dôležité robiť všetko pre to,
aby sa na ne nezabudlo.
Nápad pre folklór je nový grantový program Nadácie Poštovej
banky, zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú
kultúru a folklór. To jasne preukazuje úprimný záujem nadácie o podporu tých z vás,
ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho pôsobiska a ktorí by radi by priložili ruku
k jeho zveľaďovaniu.
Vďaka programu je možné na realizáciu tých najlepších nápadov získať finančné
prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 eur. Jeden nápad môže získať
maximálnu podporu 3 000 eur. Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania,
samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky.

Nadácia podporí tie najlepšie nápady v rámci dvoch podprogramov : „SPOZNAJ
SVOJ DOMOV“ – Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov a „UKÁŽ SA“
– Prezentácia lokálnej tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na
tradičnú ľudovú kultúru.
Financie majú smerovať na tvorbu umeleckej činnosti, nákup a vylepšenie
odevov, krojov, v ktorých vystupujú, na obnovu historických dreveníc, fujár alebo
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iných slovenských hudobných nástrojov a na mnohé iné nápady, ktoré sa spájajú
s tradíciami a históriou Slovenska.
Máte záujem o viac informácií ohľadom tohto grantu? Tie vám vie poskytnúť
webová stránka Nadácie Poštovej banky : http://www.nadaciapabk.sk/ziadosti/ alebo
sa už rovno môžete zaregistrovať do systému na podávanie žiadostí :
https://nadaciapostovejbanky.egrant.sk/ .
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