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Anexa nr. 3 la Decizia nr. 6 / 02.03.2022

Anunț de lansare a apelului de finanțare dedicat
programului cultural prioritar Repere în cultură
Proiecte culturale de anvergură

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează apelul Repere în cultură privind
finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor de
anvergură care constituie programul cultural prioritar2 în acord cu Strategia culturală a
municipiului Timișoara 2014 � 2024 și Dosarul de candidatură Timișoara Capitală
Europeană a Culturii.

Cine poate aplica?

Finanțarea 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 repartizat astfel:

Proiecte de anvergură 2.500.000 lei

Fond de contestații 500.000 lei

Caracteristici

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este de 250.000 lei

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 500.000 lei

Pagina 1 din 4

https://centrulderproiecte.ro
mailto:contact@centruldeproiecte.ro
https://timisoara2023.eu/document/view/7/Printed_Cultural_Strategy.pdf
https://timisoara2023.eu/document/view/7/Printed_Cultural_Strategy.pdf
https://timisoara2023.eu/document/view/42/Bidbook_RO_Timisoara2021.pdf
https://timisoara2023.eu/document/view/42/Bidbook_RO_Timisoara2021.pdf


Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara
Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 | CIF 44202834

centruldeproiecte.ro
contact@centruldeproiecte.ro
�40787.287.100

Co-finanțarea din surse proprii sau atrase se va asigura într-un procent de minim 10 %
din valoarea totală a bugetului ofertei culturale

Valoarea maximă a primei tranșe este de 50 % din valoarea finanțării nerambursabile
solicitate

Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 20 % din valoarea finanțării nerambursabile

Minim 3 parteneriate, dintre care minim 2 locale și minim 1 național / internațional

Priorități specifice:

● Dezvoltarea de abordări bazate pe interdisciplinaritate, colaborare și/sau
coproducție;

● Dezvoltarea de activități de mediere și/sau educație culturală și interculturală;
● Dezvoltarea, diversificarea publicului și generarea de noi audiențe, cu adresare

către publicul tânăr.

Perspectiva strategică, scopul și obiectivele programului de finanțare se găsesc în
Regulamentul apelului, la fel și criteriile de evaluare și selecție a propunerilor.

Un operator cultural poate înscrie mai multe proiecte culturale, cu mențiunea că poate
contracta cel mult 1/4 din bugetul disponibil acestui apel de finanțare.

Înscrierea ofertelor culturale se desfășoară pe website-ul centruldeproiecte.ro, unde se
găsesc și toate informațiile și documentele necesare aplicării la acest apel de finanțare.

Termenul limită pentru înscrierea online a ofertelor culturale este 14.03.2022, ora 17�00.

Calendar

Termen Perioadă Activitate

12 zile
calendaristice

02.03 �
14.03.2022

Perioadă înscriere oferte culturale care constituie
programul cultural prioritar Repere în cultură
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7 zile
calendaristice

15.03 �
21.03.2022

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

Etapa 2 � Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise

1 zi lucrătoare 21.03.2022 Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2

3 zile lucrătoare 22.03 �
24.03.2022

Perioadă pentru depunerea contestațiilor privind
rezultatele etapelor 1 și 2

7 zile
calendaristice

25.03 �
31.03.2022

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind
rezultatele etapelor 1 și 2

1 zi lucrătoare 31.03.2022 Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

3 zile lucrătoare 01.04 �
05.04.2022

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)

3 zile lucrătoare 06.04 �
08.04.2022

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

Evaluare / evaluatori

Evaluarea și selecția ofertelor culturale prioritare se realizează de către comisii formate
dintr-un număr impar de membri, evaluatori independenți cu experiență în implementarea
de proiecte culturale de anvergură, ce prezintă o bună cunoaștere a contextului cultural
local și a mecanismelor finanțărilor publice în domeniul culturii (din postura de evaluatori /
aplicanți / manageri de proiect).
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Candidaturile experților independenți se depun online în perioada 23 februarie � 2 martie
2022, pe site-ul centruldeproiecte.ro.

Activitatea evaluatorilor constă în ierarhizarea propunerilor în ordinea punctajelor
calculate prin media aritmetică a punctajelor individuale ale membrilor comisiei de
selecție, conform grilei de evaluare stabilită prin regulament.

Vor fi selectate pentru finanțare nerambursabilă propunerile cu un punctaj obținut de
minim 70 de puncte, din punctajul maxim de 100 puncte, pe baza criteriilor valorice și
organizaționale, până la epuizarea fondului total alocat de către autoritatea finanțatoare.

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

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 finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Timișoara a proiectelor culturale de anvergură care constituie programul
cultural prioritar Repere în cultură, ne puteți contacta pe 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 Programul cultural prioritar - programul cultural al autorității finanțatoare �Centrul de Proiecte al
Municipiului Timișoara) este constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de
finanțarea corespunzătoare, este încredințată unor persoane juridice de drept public sau privat
care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual de respectiva autoritate
finanțatoare care le conferă caracterul prioritar.
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