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Anexa nr. 1 la Decizia nr. 8 / 18.06.2021

Anunț lansare Apel 3/2021
Program cultural prioritar TM2023 RESTART

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează cel de-al treilea apel de finanțare din
2021 privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a
proiectelor care constituie programul cultural prioritar2 TM2023 RESTART. Acesta reprezintă
modul de finanțare de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru anul 2021, prin Centrul
de Proiecte al Municipiului Timișoara, a proiectelor aferente programului cultural „Timișoara -
Capitală Europeană a Culturii”.

ARGUMENT

Realizarea programului cultural „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” a întâmpinat, din
2016 până în prezent, multiple dificultăți care au determinat scăderea încrederii partenerilor și
cetățenilor în capacitatea principalelor autorități și organizații responsabile de finanțarea și
dezvoltarea sa. Provocările semnalate în alocarea și gestionarea fondurilor în ultimii ani
recomandă un nou mod de acordare a acestora pentru realizarea programului cultural.

În contextul unui demers mai larg de adresare a problemelor de fond, care țin de cadrul
normativ, de corelarea finanțărilor și de asigurarea unei dezvoltări artistice coerente și cu
impact, demers realizat alături de celelalte autorități publice cu responsabilități pentru
realizarea programului cultural „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” în ansamblul său,
Primăria Municipiului Timișoara consideră necesară lansarea programului cultural prioritar
TM2023 RESTART ca un mod coerent și asumat de finanțare de la bugetul local pentru anul
2021 a proiectelor culturale ce compun programul cultural „Timișoara - Capitală Europeană a
Culturii”.

În acest fel, TM2023 RESTART asigură dezvoltarea și implementarea în anul 2021 a
programului cultural care decurge din dosarul de candidatură prin care Timișoara a câștigat
titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, ulterior, în context pandemic, amânat
pentru anul 2023.

Principiile constituirii programului cultural prioritar TM2023 RESTART sunt:
1. recunoașterea importanței fiecărui proiect cultural pentru coerența și calitatea programului

cultural „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” și a rezultatelor acestora până în prezent;

2. sprijinul oferit în cadrul procesului de selecție, prin analiză și formulare de recomandări
pentru asigurarea unei mai bune coerențe și corelări în cadrul programului cultural
„Timișoara - Capitală Europeană a Culturii”, în perspectiva dezvoltării acestora până în 2023,
în raport cu conceptul și direcțiile strategice din dosarul de candidatură.
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Proiectele culturale eligibile pentru a constitui programul cultural prioritar TM2023 RESTART
sunt acele proiecte cuprinse în propunerea de Program Cultural „Timișoara - Capitală Europeană
a Culturii” pentru anul 2021 transmisă de către Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a
Culturii („Asociația”) autorității publice locale în februarie 2021, cu precizările și completările
ulterioare transmise în cursul lunilor mai și iunie 2021 de către Asociație.

Informațiile cuprinse în prezentul anunț sunt complementare condițiilor generale definite în
Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Timișoara a
proiectelor care constituie programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de
Proiecte al Municipiului Timișoara, adoptat la nivelul Centrului de Proiecte al Municipiului
Timișoara prin Decizia nr. 7 / 18.06.2021.

Pentru aceast apel de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a
proiectelor care constituie programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de
Proiecte al Municipiului Timișoara în anul 2021, se vor considera următoarele:

● bugetul total disponibil este de 4.000.000 lei;

● 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 avansului este de 40% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate;

● ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.

Toate informațiile și documentele aferente acestui apel de finanțare sunt disponibile la adresa
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-3-2021-cultura.

Calendarul acestui apel de finanțare este următorul:

Perioadă Activitate

22.06.2021 Publicarea anunțului de lansare a apelului de finanțare a proiectelor care
constituie programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de
Proiecte al Municipiului Timișoara

22.06-23.06.2021 Stabilirea ordinii de analiză, completări și evaluare

24.06-23.07.2021 Proces continuu de evaluare și selecție. Etapele pe care le vor parcurge
toate ofertele culturale în vederea stabilirii deciziei de finanțare sunt
următoarele, în ordinea stabilită anterior:

Etapa 1: Analiza fișelor de proiect și formularea de recomandări

Etapa 2: Integrarea recomandărilor și completarea și trimiterea cererilor de
finanțare și a documentației necesare evaluării (de verificat în Regulament
care sunt documentele care se vor depune)

Etapa 3: Evaluarea și selecția ofertelor culturale
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Opțional: Depunerea și soluționarea contestațiilor

09.07 - 09.08.2021 Decizia directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara de a
aproba contractarea proiectului cultural selectat și 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)

15.07 - 16.08.2021 Semnarea contractelor de finanțare

! Atenție - Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar
după data semnării contractului

20.11.2021 Data-limită pentru depunerea decontului final

Rezultatele procesului de constituire a programului cultural prioritar TM2023 RESTART vor fi
comunicate public, pe website-ul beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-3-2021-cultura.

Solicitanții nemulțumiți de rezultate pot depune contestații asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției. Contestațiile pot fi transmise la adresa
de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.

Pentru mai multe detalii despre apelul de finanțare din 2021 privind finanțarea nerambursabilă
de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor care constituie programul cultural
prioritar2 TM2023 RESTART, ne puteți contacta pe adresa de e-mail
centruldeproiecte@primariatm.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) 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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