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1.Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 
 
  Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate și funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei 
aplicabile în România sau în ţara de origine, după caz 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; Susţinerea producătorilor de film, în 
vederea creşterii producţiei autohtone de film; Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe; Promovarea 
identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în 
circuitul mondial de valori; Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului. 

 Activități eligibile: Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor 
de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării 
proiectului. 

 Valoarea grantului: - 

 Contribuția beneficiarului: 55% 

 Termen limită: 31 decembrie 2023 

Informații suplimentare:  http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-

fost-prelungita-pana-in-2023 
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2. Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 Finanțator: Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

 Solicitanți eligibili: Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile 
internaţionale; Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează 
finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni 

 Obiectivul programului: Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni; 
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității 
românești specifice a acestora; Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient 
care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință 

 Activități eligibile: Reintegrare, educaţie,  cultură, mass-media, societatea civilă, spiritualitate şi tradiţie -păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni; Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanțate sunt cuprinse în 
Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare 

 Valoarea grantului: maxim 100.000 lei 

  Contribuția beneficiarului: maxim 5% 

 Termen limită: depunere continuă 

 Informații suplimentare:  http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/ 
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3. Finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale Sesiunea II/2021 
 
 
 Finanțator:  Administrarea Fondului Cultural Național (AFCN) 

 Solicitanți eligibili: Solicitantul trebuie să fie, după caz, persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în 

conformitate cu prevederile legale; să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; să fi respectat obligaţiile asumate 

prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare, acolo unde este cazul. 

 Obiectivul programului: Finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate 

 Activități eligibile: Arte vizuale; Teatru; Muzică; Dans; Artă digitală și noile medii; Educație prin cultură; Intervenție culturală; Patrimoniu 
cultural material; Patrimoniu cultural imaterial; Promovarea culturii scrise; Proiecte cu caracter repetitiv 

 Valoarea grantului: finanțare 90 % 

  Contribuția beneficiarului: 10 % 

 Termen limită: Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online a demarat la 1martie și se va finaliza pe 30 aprilie 2021. 

 Informații suplimentare:  https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html 
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4. Programe culturale multianuale 2021 -2023 
 
 
 Finanțator:  Administrarea Fondului Cultural Național (AFCN) 

 Solicitanți eligibili: asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale care derulează activităţi 
culturale. O condiţie în acordarea finanţării o constituie existenţa a cel puţin 2 parteneri instituţionali naţionali și/sau internaţionali. 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie; Sprijinirea adaptării demersurilor 
artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital; Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei; 
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură; Dezvoltarea și diversificarea publicului 

 Activități eligibile: programe culturale pentru perioada 2021-2023, ce vizează susţinerea propunerilor de anvergură, cu premise de 
sustenabilitate, axate pe producţia de proiecte artistice noi deschisă pe data de 01 martie 2021 

 Valoarea grantului: minimum 150.000 lei -maximum 200.000 lei. 

  Contribuția beneficiarului: 25 % 

 Termen limită: Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online a demarat la 1martie și se va finaliza pe 30aprilie 2021. 

 Informații suplimentare: 
https://www.afcn.ro/media/Anunt%20lansare%20concurs%20PROGRAME%20CULTURALE%202021%202023_1.pdf 


