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Apeluri de proiecte CULTURALE

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-industrieicinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
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Apeluri de proiecte CULTURALE

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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Apeluri de proiecte CULTURALE
Start ONG


Finanțator: Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow



Solicitanți eligibili: ONG-uri și fundații; Instituții publice din sfere precum: educația (grădinițe, școli, licee), centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice; Grupuri
informale/de inițiativă.



Obiectivul programului: Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile neguvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să
dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.



Activități eligibile: Domenii de interes: Domeniul Educație: Start: Școli digitalizate pentru viitor!; Start: Școli sigure și echipate pentru viitor!; Start: Reamenajare
curtea școlii!; Start: Prevenirea abandonului școlar!; Start: Acces la educație pentru toți copiii!; Start: Îmbogățire programa școlară!; Start: Competențe cadre
didactice!; Start: Educație non-formală!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Social: Start pentru Persoane cu dizabilități!, Start pentru Persoane
din mediul rural!, Start pentru Persoane de etnie minoritară!, Start pentru Persoanele vârstnice!, Start pentru Persoanele fără adăpost!, Start pentru Femei și copii
victime ale violenței domestice!, Start pentru Persoane care trăiesc cu HIV! , Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Sănătate: Start Echipamente
pentru sănătate!; Start Prevenție în sănătate!; Start Sănătate emoțională!; Start Femei sănătoase și informate!; Start Sportul pentru toți!; Start Stil de viață sănătos!;
Start igienă pentru toți!; Start Inovație în sănătate!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Mediu: Start Educație ecologică!; Start Protejare
Mediu Înconjurător!; Start Transport alternativ!; Start Zone Verzi!; Start Combatere dezastre naturale!; Start #FărăPlastic!; Start despre Mediu Informat!; Start
Biodiversitate!; Start combaterea risipei alimentare!; Start Inovație în Mediu!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Cultural: Start Cultură
Pentru Toți!; România respiră culoare!; Start Inovație în Cultură!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.



Valoarea grantului: Pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; pragul III, cu o valoare cuprinsă între
5.000 și 10.000 de euro.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: La fiecare dată de 1 a lunii, începând cu ora 9:00, până în decembrie 2022 inclusiv. Algoritmul de evaluare a proiectelor se face după principiul

primul aplicant – primul evaluat.


Informații suplimentare: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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Apeluri de proiecte CULTURALE
Interreg Europe


Finanțator: Uniunea Europeană.



Solicitanți eligibili: Autoritati publice, Organisme de drept public, Organisme private nonprofit. Autoritățile responsabile de instrumentele politice abordate trebuie
să fie implicate în proiect: ca parteneri pentru cel puțin 50% din instrumentele de politică abordate, ca „autorități de politică asociate” pentru restul instrumentor de
politică.



Obiectivul programului: Îmbunătățirea instrumentelor de politică de dezvoltare regională (inclusiv programe de investiții pentru locuri de muncă și obiective de
creștere) prin schimburi de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților.



Activități eligibile: Axele principale ale apelului: Smart (Cercetare și inovare, digitizare, competitivitate a IMM-urilor, competențe, conectivitate digitală), Green
(Eficiență energetică, Energie regenerabilă, Sisteme energetice inteligente, Adaptare la schimbările climatice, management durabil al apei, Economie circulară și
eficientă a resurselor, Protecția și conservarea naturii și a biodiversității, infrastructuri verzi, Mobilitate urbană durabilă). Social (Eficacitatea și incluziunea pieței
muncii, accesul la locuri de muncă de calitate, economie sociala, acces egal la îngrijirea sănătății, reziliența sistemelor de sănătate, îngrijire în familie și în
comunitate, cultură și turism pentru dezvoltare economică, incluziune socială și inovare socială). Connected (Reziliență la climă, inteligentă, sigură, durabilă și
intermodală TEN T, mobilitate durabilă, rezistentă la climă, inteligentă și intermodală la nivel național, regional și local), Cizitens (Dezvoltare teritorială integrată
durabilă, cultură, patrimoniu natural, turism durabil și securitate) Governance (Subiecte „netematice” legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională.
De exemplu: evaluarea si monitorizarea interventiei publice, managementul achizițiilor publice, managementul ajutorului de stat• managementul instrumentelor
financiare. Activități eligibile: • Schimburi de experiență și consolidare a capacităților prin identificarea și transferul de bune practici. • Acțiuni-pilot (activități legate
de implementare dedicate testării unei noi abordări de intervenție publică) ( maximum 1 per instrument de politică). • Dezvoltarea și monitorizarea planurilor de
acțiune. Durata proiectelor: 4 ani.



Valoarea grantului: 1 – 2 milioane de EUR



Contribuția beneficiarului: 20-30% în funcție de statutul juridic al partenerului UE



Termen limită: Între 5 aprilie – 31 mai 2022



Informații suplimentare: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
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Apeluri de proiecte CULTURALE

Programul educațional al Fundației ERSTE
 Finanțator: ERSTE Foundation
 Solicitanți eligibili: Tineri artiști și curatori

 Obiectivul programului: Fundația ERSTE oferă douăsprezece burse pentru tineri artiști și curatori emergenti din Republica Cehă, Ungaria, România,
Republica Slovacă, Slovenia și din Croația pentru a participa la un curs la alegerea lor la Academia Internațională de Arte Frumoase de Vară din Salzburg
2022.
 Activități eligibile: Artiști, curatori și critici cunoscuți din întreaga lume oferă cursuri care se concentrează pe probleme de actualitate ale producției de
artă, precum și pe practica curatorială și scrierea despre artă. The participants can choose from various courses taking place at Salzburg Summer
Academy between 18 July – 27 August 2022.
 Valoarea grantului: Bursa acoperă cheltuielile de cazarea, masa, călătorie și taxa de participare la curs.
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 18 Aprilie 2022
 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/call-for-applications-erste-foundations-educational-program.html
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