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Finanțarea implementării Programului
cultural de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Culturii
Sesiuni de selecție derulate de

51,979 mil. lei

Municipiul Timișoara

33,3 mil. lei

Județul Timiș

11,3 mil. lei

prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara
prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Programul prioritar multianual

2022–2023

„Comunicarea Programului Timișoara – Capitală Europeană a
Culturii 2023”, inclusiv monitorizarea și evaluarea comunicări

6,599 mil. lei

derulat prin Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

Creșterea capacității administrative a Asociației


0,78 mil. lei

Municipiul Timișoara

Finanțarea implementării Programului
cultural Timișoara 2023


Alexandra-Maria Rigler

Director | Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara

Ramona Laczko-David

Coordonator proiect Timișoara 2023 | Centrul de Proiecte

Municipiului Timișoara

Finanțarea implementării Programului
Cultural de la bugetul local al
Municipiului Timișoara
2017-2021

2022–2023

5,34 mil. €


15,00 mil. €

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara
Instituții publice de cultură subordonate Consiliului Local
Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

Municipiului Timișoara

Centrul de Proiecte
Roluri

Punerea în aplicare a cadrului de finanțare
nerambursabilă
de la bugetul local al Municipiului Timișoara – finanțare prioritară
program cultural central (candidatură actualizată

Organizarea evenimentelor cu rol de reprezentare
Openin
City Celebratio
Closing

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii – finanțare
proiecte culturale în baza unor sesiuni de selecție pentru

Coordonarea elaborării și implementarea planului

extinderea și consolidarea Programului cultural Timișoara 2023

de monitorizare și evaluare a impactului titlului

(program asociat)

Găzduirea echipei curatoriale
Coordonarea elaborării și implementarea programului
transversal Power Station de consolidare a capacității
operatorilor culturali

asupra orașului
Contribuirea la implementarea altor componente
transversale ale dosarului de candidatură, precum
comunicare și marketing, producție, incluziune
socială etc.


Municipiului Timișoara

Centrul de Proiecte
Sesiunea


Sesiunea


Noiembrie-decembrie 2022

Martie-aprilie 2023

Program prioritar

Sesiuni de selecție

Onboard Timișoara 2023

Grow Timișoara 2023

Power Station

Power Station

Energie! Burse de creație artistică

Energie! Burse, mobilități, rezidențe artistice

Sesiuni de selecție

Opening+

Sesiunea


Septembrie-octombrie 2023
Sesiuni de selecție

European Echoes
Grow Timișoara 2023
Inside Timișoara 2023

Closing+
Legacy Timișoara 2023

Sesiunea continuă

f

Be part o the Timișoara 2023 story!

Sesiunea noiembrie-decembrie 2022

nboard Timișoara 2023

O

Programul prioritar de finanțare a Programului Cultural Timișoara
2023 actualizat, din bugetul Municipiului Timișoara, prin Centrul de
Proiecte

21 noiembrie – 19 decembrie
Proces continuu de depunere, verificarea
conformității administrative și a eligibilității,
evaluare și selecție
Cine poate aplica
Prin acest program se finanțează exclusiv
proiectele cuprinse în Programul Cultural
Timișoara 2023 actualizat și care au ca sursă
de finanțare bugetul local al Municipiului
Timișoara

Buget și caracteristici
Buget total
Buget 2022
Buget 2023

21.500.000 lei
4.300.000 lei
17.200.000 lei

Tranșe
Tranșa 1
Tranșa 2
Tranșa 3

max. 20% | buget total tranșa 1 – max. 4.300.000 lei
procent variabil, conform graficului de finanțare
min. 15%

Cofinanțare

procent variabil, raportat la valoarea totală a bugetului

Un solicitant poate depune o singură aplicație

Sesiunea Noiembrie-decembrie 2022

Power Station


Energie! Burse de creație artistică
Sprijin direct pentru artiști, din bugetul local al Municipiului Timișoara,
prin Centrul de Proiecte

Lansare
1 noiembrie 2022

Buget și caracteristici

Termen limită
21 noiembrie 2022

Buget total

Cine poate aplica
Artiști activi în domeniile: arte vizuale, literatură,
muzică și arte sonore, teatru, dans, performance,
arte digitale și new media


Programul de sprijin pentru creatori și profesioniști din
domeniul culturii Energie! face parte din Power Station,
mecanism implementat de Centrul de Proiecte, dedicat
creșterii capacității sectorului cultural, în cadrul Programului
Cultural Timișoara 2023.


Valoarea netă a unei burse

500.000 lei
12.500 lei

Sesiunea noiembrie-decembrie 2022

Opening+

Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de Proiecte, pentru
extinderea și consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023
Lansare
> 5 decembrie 2022

Buget estimat și caracteristici

Termen limită
20 decembrie 2022

Buget

1.000.000 lei

Plafoane
Proiecte mici
Proiecte medii

≤ 25.000 lei per proiect | buget alocat: 250.000 lei
> 25.000 lei - 50.000 lei | buget alocat: 600.000 lei

Tranșe
Tranșa 1
Tranșa 2

max. 85%
min. 15%

Fond de contestații

150.000 lei

Cofinanțare

procent variabil, raportat la valoarea totală a bugetului

Beneficiari direcți
Proiecte mici
Proiecte medii

≤ 50
min. 100

Cine poate aplica
Entități care doresc să contribuie la programul
deschiderii oficiale Timișoara 2023 (17-19 februarie
2023) prin proiecte culturale ce pun în valoare
resurse artistice locale, activează spații
neconvenționale și ating tipuri de public variate

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare

Sesiunea noiembrie-decembrie 2022

European Echoes

Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de Proiecte, pentru
extinderea și consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023
Lansare
> 5 decembrie 2022

Buget estimat și caracteristici

Termen limită
3 ianuarie 2023

Buget

5.000.000 lei

Plafoane
Proiecte medii
Proiecte mari

≤ 250.000 lei per proiect | buget alocat: 1.250.000 lei
> 250.000 lei - 1.250.000 lei per proiect | buget alocat: 2.500.000 lei

Cine poate aplica
Entități care doresc să se alăture Programului
Cultural Timișoara 2023, prin proiecte care își
propun să consolideaze colaborările internaționale
ale operatorilor culturali locai și naționali, să pună
în valoare resursele culturale locale la nivel
internațional, cu accent pe creșterea prezenței
operatorilor culturali, artiștilor și produselor
culturale internaționale în Timișoara

Tranșe
Proiecte medii

Tranșa 1
Tranșa 2

max. 85%
min. 15%

Fond de contestații

1.250.000 lei

Cofinanțare
Proiecte medii
Proiecte mari

min. 5%
min. 10%

Proiecte mari

Tranșa 1
Tranșa 2
Tranșa 3

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare

max. 75%
min. 15%
min. 15%

Sesiunea noiembrie-decembrie 2022

Grow Timișoara 2023

Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de Proiecte, pentru
extinderea Programului Cultural Timișoara 2023
Lansare
> 5 decembrie 2022

Buget estimat și caracteristici

Termen limită
3 ianuarie 2023

Buget

7.000.000 lei

Plafoane
Proiecte medii
Proiecte mari

≤ 250.000 lei | buget alocat: 1.250.000 lei
> 250.000 lei - 1.250.000 lei | buget alocat: 2.500.000 lei

Cine poate aplica
Entități care doresc să se alăture Programului
cultural Timișoara 2023, prin proiecte care pun în
valoare diversitatea culturală locală, care dezvoltă
publicul și pun accent pe relația dintre cultură și
educație și pe accesibilizarea conținuturilor
culturale, amplificând relațiile de colaborare
culturală la nivel local, național și regional

Tranșe
Proiecte medii

Tranșa 1
Tranșa 2

max. 85%
min. 15%

Fond de contestații

1.250.000 lei

Cofinanțare
Proiecte medii
Proiecte mari

min. 5%
min. 10%

Proiecte mari

Tranșa 1
Tranșa 2
Tranșa 3

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare

max. 75%
min. 15%
min. 15%

Sesiunea noiembrie-decembrie 2022

Inside Timișoara 2023

Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de Proiecte, pentru
consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023

Lansare
> 5 decembrie 2022

Buget estimat și caracteristici

Termen limită
3 ianuarie 2023

Buget

5.219.000 lei

Plafoane
Proiecte medii
Proiecte mari

≤ 250.000 lei | buget alocat: 2.250.000 lei
> 250.000 lei – 500.000 lei | buget alocat: 2.000.000 lei

Tranșe
Tranșa 1
Tranșa 2

max. 85%
min. 15%

Fond de contestații

969.000 lei

Cofinanțare
Proiecte medii
Proiecte mari

min. 5%
min. 10%

Cine poate aplica
Programul de finanțare își propune să consolideze
componente și tematici din cadrul stațiilor și
traseelor din Programul cultural Timișoara 2023
actualizat, încurajând dezvoltarea de proiecte atât
de către entități care contribuie în prezent, cât și
proiecte culturale conectate, inițiate de entități noi,
alături de propuneri de conținuturi culturale bazate
pe activități care s-au dezvoltat în diversele etape
ale Programului cultural Timișoara 2023.

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare

Invitație experți independenți pentru
evaluare proiecte culturale
Perioadă estimată de înscriere
21 noiembrie – 12 decembrie 2022
Înscriere

centruldeproiecte.ro

Experiență de minimum 3 ani în cel puțin una din următoarele 5 arii culturale:
arte vizuale, artă digitală și noile media, artele spectacolului, promovarea
culturii scrise, patrimoniu cultural, educație în și prin cultură, intervenție
culturală, rezidențe
Bună cunoaștere a mecanismelor finanțărilor publice în domeniul culturii,
din postura de evaluatori și/sau manageri proiecte culturale cu o dimensiune
internațională/proiecte culturale de anvergură, cu minim 3 ani de experiență
în acest rol/roluri

Centrul de Proiecte
al Municipiului
Timișoara
Așteptăm sugestiile dumneavoastră
proiecte@centruldeproiecte.ro

+40787.287.100

Ne găsiți și pe
centruldeproiecte.ro

facebook.com/centruldeproiectetimisoara

instagram.com/centruldeproiecte

linkedin.com/company/centrul-de-proiecte

Consiliul Județean Timiș

Finanțarea implementării Programului
cultural Timișoara 2023


Dan Diaconu

Consilier al Președintelui CJT pentru proiectul Timișoara 2023

Consiliul Județean Timiș

Finanțarea implementării Programului
Cultural de la bugetul local al Consiliului
Județean Timiș
2017-2021

0,85 mil. €


2022–2023

5,65 mil. €

Instituții publice de cultură subordonate Consiliului Județean
Programul de finanțare Tim Cultura | T VIII – Manifestări culturale
cuprinse în Programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii
Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

Consiliul Județean Timiș

Centrul de Cultură și Artă
al Județului Timiș
Roluri
Punerea în aplicare a cadrului de finanțare nerambursabilă din bugetul
de stat, prin bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii

Finanțare proiecte culturale în baza unor sesiuni de selecție pentru extinderea
și consolidarea Programului cultural Timișoara 2023 (program asociat)

Buget alocat: 11,3 mil. lei


Consiliul Județean Timiș

Centrul de Cultură și Artă
al Județului Timiș
Finanțări nerambursabile
Program de finanțare Tim Cultura 2023
Sesiuni de selecție

Bega
LightFest+
Theatre Artistic Excellence
LoB2023+
OverBorder Culture+

Finanțări nerambursabile


Bega
Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii, implementată prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș,
pentru extinderea și consolidarea Programului cultural Timișoara 2023

Calendar estimativ de implementare


Buget și caracteristici

Martie – Octombrie 2023

Buget estimat

1.500.000 lei

Lansare estimată
Ianuarie 2023

Programul de finanțare își propune să activeze zonele ce marchează malurile canalului Bega prin
spectacole muzicale care utilizează în exprimare și noile tehnologii, arta digitală și noile media

Arii tematice

Art

ele

sp ctaco u u – muz că | Artă d g ta ă ș n w m d a
e

l

Valoarea maximă estimată a finanțării per proiect

l

i

i

i

i

l

250.000 lei

Proiectele care răspund ambelor arii tematice vor fi punctate suplimentar

Tranșe estimate

Arii tematice
Artele spectacolului – muzica

w

Artă digitală și ne

media

50% / 35% / 15%

i

e

e

i

Finanțări nerambursabile


LightFest+
Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii, implementată prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș,
pentru extinderea și consolidarea Programului cultural Timișoara 2023

Calendar estimativ de implementare


Buget și caracteristici

Martie – Octombrie 2023

Buget estimat

1.000.000 lei

Lansare estimată
Ianuarie 2023

Programul își propune încurajarea și integrarea în cadrul programului cultural TM2023 a
producțiilor locale, naționale, sau internaționale din domeniul artelor vizuale, a artelor digitale
și new media

Rezumatul apelului: Instalații cu tema lumină în spații publice din Timișoara pe parcursul
anului 2023

Arii tematice

Arte vizuale | Artă digitală și new media

Tranșe estimate

50% / 35% / 15%

Finanțări nerambursabile


Theatre Artistic Excellence
Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii, implementată prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș,
pentru extinderea și consolidarea Programului cultural Timișoara 2023

v

Calendar estimati

de implementare


Buget și caracteristici

Martie – Octombrie 2023

L
I

Buget estimat

1.650.000 lei

ansare estimată

anuarie 2023

Programul își propune promovarea și integrarea în cadrul programului cultural al Timișoara
2023 – Capitala Europeană a Culturii a celor mai importante producții naționale contemporane
culturale din domeniul teatral, precum și încurajarea și integrarea în cadrul programului cultural
a producțiilor locale, sau naționale din domeniul teatrului independent

Arii tematice

Artele spectacolului – teatru

Tipuri de proiecte

Spectacole individuale | Mini-stagiuni | Gale | Evenimente teatrale

Prioritate 1

Proiecte majore la nivel național din domeniul teatrului.
Valoarea maximă a finanțării: 1.200.000 lei

Prioritate 2

Proiecte locale/naționale dedicate teatrului independent.
Valoarea maximă a finanțării: 400.000 lei

Tranșe estimate

50% / 35% / 15%

Finanțări nerambursabile


LoB2023+
Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș, consolidarea Programului cultural Timișoara 2023

Calendar estimativ de implementare


Buget și caracteristici

Martie – Octombrie 2023

Buget estimat

2.500.000 lei

Lansare estimată
Ianuarie 2023

Proiecte care dezvoltă în continuare componente cheie și teme ale stației Light over Borders.
Rolul programului Light over Borders este de a anima cetățenii și a ii implica în procesele
artistice ale programului. Programul este conceput ca o serie de activităţi culturale și artistice
prin care cultura este atașată orașului și are efecte tangibile asupra vieții, societății și
infrastructurii de dezvoltare.

Arii tematice

Arte performative | Artele spectacolului | Literatură |
Artă digitală și new media

Tipuri de proiecte

Proiecte culturale care implică o audiență largă, proiecte
culturale care au dovedit excelența artistică în activități
anterioare, parteneriate regionale și internaționale

V

aloarea ma

x

imă a

Tranșe estimate

fi

nanțării

500.000 lei / proiect

50

% 3 % 1 %
/

5

/

5

Finanțări nerambursabile


OverBorder Culture+
Sesiune de selecție finanțată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii, implementată prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș,
pentru extinderea și consolidarea Programului cultural Timișoara 2023

Calendar estimativ de implementare


Buget și caracteristici

Martie – Octombrie 2023

Buget estimat

4.650.000 lei

Lansare estimată
Ianuarie 2023

Programul se va concentra pe multi și interculturalitate, colaborare regională și transfrontalieră,
interacțiuni internaționale, parteneriate și coproducții

Arii tematice

Artele spectacolului | Arte digitale și new media | Arte vizuale |
Promovarea culturii scrise | Patrimoniu

Tipuri de proiecte

parteneriate regionale și internaționale (obligatoriu), proiecte
care prin excelență artistică și dimensiune pot genera prezența
unei audiențe naționale și regionale și pot fi promovate la nivel
internațional

V

aloarea ma

x

imă a

Tranșe estimate

fi

nanțării

750.000 lei / proiect

50

% 3 % 1 %
/

5

/

5

Consiliul Județean Timiș

Așteptăm sugestiile dumneavoastră
cecart@cecart.ro


Ne găsiți și pe
cecart.ro (în curs de actualizare cu programele de finanțare)

Întrebări & răspunsuri

Vă mulțumim!

