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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

Sprijin pentru implementarea Mărcii Patrimoniului European


Finanțator: Comisia Europeană



Solicitanți eligibili: Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din ţările participante la program şi organizaţii internaţionale; activităţile nu se pot desfăşura decât
în statele membre ale UE.



Obiectivul programului: Obiectivul general al cererii este de a sprijini dezvoltarea unei organizații umbrelă a Mărcii patrimoniului european, care să activeze pentru
crearea de rețele, colaborarea, formarea și asigurarea de oportunități în rândul părților interesate EHL (European Heritage Label).



Activități eligibile: Acest apel va sprijini o singură organizație sau un singur consorțiu de organizații, cu un accent special pe patrimoniul cultural și consolidarea
capacităților, care sunt active în sectoarele creative și culturale sau care desfășoară activități de consolidare a capacităților și de promovare.



Valoarea grantului: 3.000.000 EUR



Contribuția beneficiarului: 10%



Termen limită: 5 octombrie 2022.



Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/cererea-de-propuneri-de-proiecte-sprijin-pentru-implementarea-marcii-patrimoniului-europeaneuropeanheritage-label-ehl.html
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Apeluri de proiecte CULTURALE

Programul de finanțare a proiectelor interetnice


Finanțator: Departamentul pentru Relații Interetnice



Solicitanți eligibili: Asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial din România care desfăşoară acţiuni care se încadrează în aria de competenţă a

Departamentului pentru Relaţii Interetnice, și care au inclus în statutul propriu, capitolul "obiectul de activitate" activităţi cu caracter interetnic şi
intercultural.


Obiectivul programului: Promovarea identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a

proiectelor de combatere a intoleranței.


Activități eligibile: Proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților

naționale, precum și proiectele de combatere a intoleranței care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre priorităţile anului 2022
stabilite la nivelul Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Se depun proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 14 octombrie
2022.


Valoarea grantului: minimum 25.000 lei şi maximum 200.000 lei



Contribuția beneficiarului: 10%



Termen limită: 1 septembrie 2022



Informații suplimentare: https://dri.gov.ro/w/comunicat-de-presa-13/
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