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Дата надходження: 06.09.2018
Включено до реєстру поданих проектів за №: 118
Інформація про проект
1. Коротка назва проекту
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЕТНО-ФЕСТИВАЛЬ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ СПАС»
2. Опис проекту
З метою збереження культурної спадщини Слобожанщини, відновлення українських
слов’янських національних традицій, підвищення культурного рейтингу м. Харкова,
створення цивілізованих умов для відпочинку і святкування свята Спасу для мешканців
м. Харкова - пропонується започаткувати проведення щорічного традиційного
етно-фестивалю «СЛОБОЖАНСЬКИЙ СПАС» на березі р. Лопань на території
Холодногірського району (з протилежної сторони від Олексіївського лугопарку).
3. Категорія проекту
Культура та туризм
4. Локалізація проекту
Основ'янський
5. Місце реалізації проекту
Берег р. Лопань на території Холодногірського району з протилежної сторони від
Олексіївського лугопарку.
6. Проблема, на вирішення якої спрямований проект, обгрунтування необхідності
реалізації проекту
Організація проведення щорічного традиційного етно-фестивалю
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ СПАС», який буде включати в себе творчі конкурси на першість
серед районних адміністрацій Харківської міської ради, торговий ярмарок, показові
виступи козаків, дитячі розваги, тир та стрільба із луків, майстер-класи з гончарства та
ковальства і ін. Родзинкою заходу буде традиційне святкові хороводи, народні гуляння
та дегустація традиційних тематичних виробів з яблук та меду. По закінченню
фестивалю передбачено проведення дискотеки.
7. Мета проекту

Метою даного проекту є збереження культурної спадщини Слобожанщини,
відновлення українських національних традицій, підвищення культурного рейтингу м.
Харкова, створення цивілізованих умов для відпочинку і святкування свята Спасу для
мешканців м. Харкова.
8. Для кого цей проект (групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації проекту)
Мешканці міста Харкова, Харківської області та інших областей.
9. Загальна вартість проекту, грн.
936000
10. Співфінансування, грн.
0
11. Кошти на утримання та експлуатацію проекту в наступних роках (за складовими,
щорічно)
Витрати на персонал: 99 000,00 грн.; Господарські витрати: 100 000,00 грн.; Оренда
техніки та обладнання: 200 000,00 грн.
12. Очікуваний термін реалізації проекту
Термін реалізації: 3 місяці.
1-й етап: підготовчий – 1 міс. 2-й етап: реалізація – 1 міс. 3-й етап: аналітичний –1 міс.
13. Приклади схожих рішень
В м. Харкові аналогічні рішення не відомі, в Харківській області - "Слобожанський
ярмарок".

Інформація про автора проекту
Тип автора

Громадська організація

Назва

Громадська організація «Спроможні бути разом»

Сайт, соц. мережі
Реєстраційний номер
у реєстрі об'єднань
громадян

1478538

Дата реєстрації

2017-11-14

Адреса

62560, Харківська обл., Вовчанський район, смт. Старий
Салтів, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, 49, квартира 12

Телефон

(099) 12 66 753

Електронна пошта

den0968377336@gmail.com

Рід діяльності

Патріотичне виховання, сприяння підвищенню
обороноздатності України, проведення культурних заходів.

Досвід реалізації
проектів

Патріотичне виховання, сприяння підвищенню
обороноздатності України, проведення культурних заходів.

Приклади
реалізованих проектів

Відсутні

