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Anunț de lansare a apelului de finanțare
Cultura în prezent 2022
Acțiuni, proiecte și programe culturale

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 deschide sesiunea de finanțare
nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu fonduri de la bugetul
local al Municipiului Timișoara în 2022.

Cine poate aplica?

Sesiunea de finanțare se adresează asociațiilor, fundațiilor, persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale sau familiale și societăților comerciale care activează în
domeniul cultural și artistic, persoanelor juridice de drept public, finanțate integral din
venituri proprii, precum și persoanelor juridice de drept public finanțate integral sau
parțial de la bugetul local, cu excepția celor în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Timișoara.

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 3.000.000 lei și acoperă cele 5 arii de
finanțare definite în Regulament, precum și un fond de contestații, repartizate astfel:

1 Arte vizuale, artă digitală și noile media 800.000 lei

2 Artele spectacolului 700.000 lei

3 Educație în și prin cultură, intervenție culturală, rezidențe 600.000 lei

4 Promovarea culturii scrise (ex: proiecte editoriale, etc) 350.000 lei

5 Patrimoniu cultural 350.000 lei

Fond contestații 200.000 lei

Un operator cultural poate înscrie  în cadrul acestei sesiuni de finanțare, în total, trei
oferte culturale, însă nu poate depune mai mult de o ofertă de tip program în această
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sesiune de finanțare. Termenul limită pentru înscrierea online a ofertelor culturale este
03.04.2022.

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara acordă finanțări nerambursabile pe bază de
selecție de oferte culturale pentru următoarele tipuri de oferte culturale, cu atribuirea
caracteristicilor aferente:

Caracteristici
Tipuri oferte culturale

Acțiune2 Proiect3 Program4

Valoare maximă finanțare
nerambursabilă solicitată

25.000 lei 75.000 lei 150.000 lei

Rata minimă de cofinanțare,
exprimată în % din valoarea totală
a bugetului ofertei culturale

5% 10% 10%

Valoarea maximă a avansului,
exprimată în % din valoarea totală
a finanțării nerambursabile

85% 80% 70%

Parteneriate locale opțional min. 1 min. 1

Parteneriate
naționale/internaționale

opțional min. 1 min. 1

Înscrierea ofertelor culturale se desfășoară pe website-ul centruldeproiecte.ro, unde se
găsesc și toate informațiile și documentele necesare aplicării pentru finanțare
nerambursabilă. Perspectiva strategică, scopul și obiectivele sesiunii de finanțare
nerambursabilă pentru cultură se găsesc în Regulamentul apelului, la fel și criteriile de
evaluare și selecție a ofertelor pe baza cărora ofertele vor primi punctajele care vor
determina ordinea în care vor fi finanțate ofertele, în limita bugetului disponibil.

Evaluarea și selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii de selecție.
Acestea vor fi formate din evaluatori experți independenți care își vor trimite candidatura
și care vor fi selectați în funcție de criteriile stabilite de Centrul de Proiecte al Municipiului
Timișoara. Candidaturile experților independenți se depun online în perioada 04 martie -
24 martie 2022, pe site-ul centruldeproiecte.ro.

Activitatea evaluatorilor constă în ierarhizarea ofertelor culturale pe arii tematice, pe
baza punctajelor obținute, calculate prin media punctajelor individuale ale membrilor
comisiei de selecție, conform rapoartelor și grilelor de evaluare stabilite prin regulament.
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Vor fi selectate pentru finanțare nerambursabilă ofertele culturale cu punctaj obținut de
minim 70 puncte, din punctajul maxim de 100 puncte.

Rezultatele etapelor de selecție vor fi comunicate public, pe site-ul centruldeproiecte.ro.

Calendarul apelului de finanțare

Termen Perioadă Activitate

30 de zile
calendaristice

04.03 �
03.04.2022

Înscrierea ofertelor culturale la apelul de finanțare

10 zile
calendaristice

04.04 �
13.04.2022

Etapa 1 � Verificarea conformității administrative și a
eligibilității ofertelor culturale înscrise

Etapa 2 � Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise

1 zi lucrătoare 13.04.2022 Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2

3 zile lucrătoare 14.04 �
18.04.2022

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2

7 zile
calendaristice

19.04 �
25.04.2022

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind
rezultatele etapelor 1 și 2

1 zi lucrătoare 26.04.2022 Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

3 zile lucrătoare 27.04 �
29.04.2022

Etapa 3 � Depunerea de către solicitantul selectat
pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor
documentelor necesare contractării (de verificat în
Regulament care sunt documentele care se vor
depune)

7 zile
lucrătoare*

02.05
�10.05.2022*

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

!Atenție � Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se
pot efectua doar după data semnării contractului, pe
durata executării acestuia

!Atenție � Verificați intervalul orar dedicat programului cu
publicul

25.11.2022 Data-limită pentru depunerea decontului final
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În cazul în care, în timpul procesului de selecție, se constată că pentru anumite arii
tematice bugetul alocat nu a fost consumat (ca urmare a faptului că nu a existat o
reprezentare bună la nivelul ofertelor culturale înscrise, a neîntrunirii punctajului minim
etc), bugetul rămas se va redistribui către ofertele înscrise în celelalte arii tematice, în
ordinea punctajelor obținute.

Solicitanții nemulțumiți de rezultate pot depune contestații atât privind verificarea
conformității administrative și a eligibilității, cât și privind evaluarea și selecția.
Contestațiile pot fi transmise la adresa de e-mail proiecte@centruldeproiecte.ro.

Pentru mai multe detalii despre apelul general 2022 privind finanțarea nerambursabilă de
la bugetul local al Municipiului Timișoara a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
ne puteți contacta la adresa de e-mail proiecte@centruldeproiecte.ro.

Cu gânduri bune,

Echipa Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara

___________________________
1 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este un serviciu public de interes local al
Municipiului Timișoara, cu personalitate juridicã, ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local
al Municipiului Timișoara, care are drept scop punerea în aplicare a cadrului multisectorial de
finanțare publică nerambursabilă de la bugetul local, în concordanță cu strategiile și politicile
publice locale;
2 Acțiunea culturală reprezintă inițiativa culturală de mici dimensiuni, axată în jurul unei activități
culturale principale (de ex. o seară de film, lectură sau dans, sau realizarea colaborativă sau
participativă a unei lucrări sau instalații, urmate de discuții între artiști și public, în cartiere);
3 Proiectul cultural reprezintă intervenția culturală de dimensiuni medii, compusă dintr-un set de
activități culturale, intercorelate într-un proces artistic și cultural, a cărui derulare conduce la
dezvoltarea unui bun cultural principal, cum ar fi o lucrare, o instalație, un festival, o expoziție, un
spectacol, un tur ghidat specific, etc. și care poate include bunuri culturale derivate secundare
și/sau complementare bunului cultural principal;
2 Programul cultural reprezintă intervenția culturală de dimensiuni mari, compusă din proiecte și
activități culturale, intercorelate într-o serie de procese artistice și culturale, a căror derulare
conduc la dezvoltarea mai multor bunuri culturale principale, cum ar fi bienala, festivalul de mare
amploare (derulat în locații multiple, cu intervenții culturale multiple, pe perioade de timp mai
lungi), târgul sau expoziția cu reputație internațională, etc. și care includ o serie largă de bunuri
culturale derivate secundare și/sau complementare celor principale, inclusiv bunuri culturale
specifice distincte de formare, mediere și educație culturală, și care se poate realiza și într-o
perioadă de timp ce excedează durata unui exercițiu financiar.
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