
 

 

 

INFORMARE DE PRESĂ  

28 februarie 2017 

 

DE MĂRȚIȘOR UN NOU APEL DE PROIECTE! 

 

 În prima zi de primăvară Administrația Fondului Cultural Național lansează o nouă 
sesiune de finanțare a proiectelor culturale cu un buget de 12 milioane de lei.  

 Apelul de proiecte deschis pe 1 martie vizează nouă arii de finanțare, cu priorități 
specifice pentru fiecare arie : arte vizuale, teatru, muzică, dans, intervenție culturală, 
educație prin cultură, promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material, 
patrimoniu cultural imaterial. 

 Perioada de derulare a proiectelor este 2 iunie – 15 noiembrie 2017. Ca și în sesiunea 
precedentă Consiliul AFCN a definit câte trei priorități specifice pentru fiecare arie de 
finanțare, în acord cu strategia de finanțare pe 2017. Plafoanele de finanțare per proiect 
variază, în funcție de arie, între 50.000 lei și 75.000 lei. Perioada de înscriere a proiectelor 
culturale în aplicația on-line de pe pagina de Internet a AFCN se va încheia pe 30 martie 
2017, ora 17:00. 

 Tot pe 1 martie 2017 se deschide și aplicația pentru înscrierea de candidaturi în 
vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale. Procesul 
de evaluare se va derula on-line în perioada 07.04 – 05.05.2017, respectiv 09 – 
15.06.2017 pentru soluționarea contestațiilor. 

 Așa cum v-am obișnuit, ne preocupă continuu perfecționarea procesului de evaluare 
și selecție. După Glosarul de termeni, ca noutate, va fi disponibilă pe site de la 1 
martie Grila de evaluare detaliată, ce descrie procedura de acordare a punctajului și 
este menită să servească atât evaluatorilor cât și solicitanților de finanțări.  

 O altă veste este finalizarea pe 15 martie a Ghidului evaluatorului prin care ne 
dorim ca toți experții să pornească în evaluare de la un instrument adaptat specificului 
finanțărilor culturale gestionate de AFCN. 

 Dorim tuturor operatorilor culturali interesați inspirație și asteptăm cu interes 
propunerile de proiecte! 

 

 Informațiile practice privind condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile la 
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.  Pentru informații suplimentare ne 
puteți contacta telefonic sau pe e-mail la contact@afcn.ro – management proiecte.  



 


