
1 

APELURI DE PROIECTE CULTURALE  



    Apeluri de proiecte CULTURALE 

2 2 

Cuprins 

 
1. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 
2. Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 
3. Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 
4. Proiect european de dezvoltare comună 
5. Premiul Tineri Scriitori Francofoni 



    Apeluri de proiecte CULTURALE 

3 3 

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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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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Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 
 
 Finanțator:  Granturile Spațiului Economic European  și Norvegiene și Fondul Pentru Relații Bilaterale 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este 
considerată promotor sau partener eligibil. Alţi parteneri eligibili: Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană 
juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării, îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii reciproce între România, Norvegia, Islanda și/sau 
Liechtenstein 

 Activități eligibile: Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. 
care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii 
relevante, precum: • sectoarele culturale și creative, • conservarea și utilizarea patrimoniului cultural, • promovarea diversității culturale și 
etnice și a dialogului intercultural; • dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future; • conexiuni/lecții 
învățate/cooperare/ transferul de bune practici cu Capitale Europene ale Culturii din Statele Donatoare. Inițiativele trebuie să includă 
cooperarea între una sau mai multe persoane juridice dintr-un stat donator și una sau mai multe persoane juridice din România. 

 Valoarea grantului: Minimum 50.000 euro și Maximum 100.000 euro 

  Contribuția beneficiarului: 0 % 

 Termen limită: 20 decembrie 2021, ora 16:00 

 Informații suplimentare: https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-
nOwj6ih-kOM 
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Proiect european de dezvoltare comună 
 
 Finanțator:   Comisia Europeană, Programul Europa Creativă, subprogramul Media, identificatorul cererii:  CREA-MEDIA-2021-CODEV 

 Solicitanți eligibili: Organizații active în sectoarele culturale. Cererile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi solicitanți din două țări 
diferite. 

 Obiectivul programului: În cadrul apelului pot fi sprijinite activitățile legate de dezvoltarea operelor audiovizuale: cinematograf, film TV, proiect interactiv 
de lungmetraj. 

 Activități eligibile: În cadrul acestei cereri următoarele activități sunt eligibile pentru dezvoltarea operelor audiovizuale: - lungmetraje, animații și 
documentare creative (filme sau serii de sine stătătoare) de cel puțin 60 de minute destinate în principal prezentării cinematografice; lungmetraje de 
minim 90 de minute, minimum 24 de minute de filme animate și minimum 50 de minute de documentare creative (filme sau serii de sine stătătoare) 
destinate prezentărilor de televiziune sau platformelor digitale; lungmetraj interactiv, neliniar, proiecte de animație sau documentare (de exemplu, 
proiecte narative VR) fără durată minimă.  

 Valoarea grantului: maxim 60. 000 eur / partener, cu excepția serialelor TV cu un buget de producție de ≥20 milioane, pentru care: 100.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 50% 

 Termen limită: 17 Noiembrie 2021 

 Informații suplimentare:  click pe link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Premiul Tineri Scriitori Francofoni 
 
 Finanțator:  Prix du Jeune Écrivain 

 Solicitanți eligibili: Tineri autori de orice naționalitate, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani 

 Obiectivul programului: Premiul Tineri Scriitori Francofoni recompensează lucrări de ficțiune, în proză, scrise în limba franceză. 

 Activități eligibile: Lucrările de ficțiune, în proză, scrise în limba franceză se pot înscrie în competiție online, pe pagina de internet 
https://www.pjef.net/inscription/inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain.  

 Valoarea grantului:  Câștigătorii beneficiază de sfaturile și ghidarea unuia dintre scriitorii – membri ai juriului -pentru a finaliza redactarea textului său. 
Cele 12 texte premiate vor fi reunite într-o carte publicată de editura Buchet-Chastel, iar aceasta va fi disponibilă în librării. Câștigătorii vor fi invitați la 
Salonul Cărții de la Paris pentru a participa la ceremoniile de decernare a premiilor, având posibilitatea de a participa la întâlniri și de a-și face cunoscute 
lucrările și proiectele pe tot parcursul șederii lor acolo. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită: 2 februarie 2022 

 Informații suplimentare:   https://www.finantare.ro/apel-de-selectie-pentru-premiul-tineri-scriitori-francofoni.html 


