SESIUNEA DE FINANȚARE PROIECTE CULTURALE - AFCN I / 2017
ARII CULTURALE ȘI PRIORITĂȚI:
Pentru sesiunea I/2017 se vor finanța 9 arii culturale cu priorități specifice:
• ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, videoart, instalații, ceramică, animație, colaj, film experimental, artă textilă, tehnici
mixte, noi media, proiecte curatoriale, design)
Priorități:

Susținerea producției;
Promovarea artei în spații alternative;
Susținerea dialogului și a mobilității culturale internaționale.

• Artele spectacolului – TEATRU
Priorități:

Susținerea producției;
Promovarea dramaturgiei contemporane românești;
Dezvoltarea de audiențe noi.

• Artele spectacolului – MUZICĂ
Priorități:

Promovarea compoziției contemporane românești;
Promovarea interferențelor între genuri muzicale;
Susținerea dialogului și a mobilității culturale internaționale.

• Artele Spectacolului – DANS
Priorități:

Susținerea producției;
Susținerea creației coregrafice originale
Susținerea mobilității culturale în România

• INTERVENȚIE CULTURALĂ
Priorități:

Dezvoltarea de abordări interdisciplinare;
Dezvoltarea de noi audiențe;
Promovarea diversității și a toleranței.

• REZIDENȚE DE CREAȚIE
Priorități:

Susținerea producției artistice;
Susținerea mobilității culturale;
Susținerea schimbului cultural cu audiențele locale.

• EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, INCLUSIV PROMOVAREA CULTURII SCRISE
Priorități:

Proiecte dedicate Centenarului României Moderne;
Promovarea diversității și a toleranței:
Medierea dialogului cu creatorii.

• PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
Priorități:

Soluții inovatoare de promovare a patrimoniului;
Identificarea de modele sustenabile de protejare a patrimoniului;
Proiecte dedicate Centenarului României Moderne.

• PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
Priorități:

Promovarea diversității;
Valorificarea patrimoniului
interdisciplinare;

cultural

imaterial

Dezvoltarea de audiențe noi.
• Data lansării apelului de proiecte: 1.09.2016
• Perioadă de derulare a programelor: ianuarie – 15 noiembrie 2017;
• Buget, inclusiv pentru contestații: 7.735.000 lei

prin

abordări

Alocarea bugetului și plafoanele de finanțare per proiect:

Nr.
crt.
1

ARIE CULTURALĂ

Plafon
finanțare

Buget
alocat

Arte vizuale
(pictură, sculptură, grafică, arte decorative,
fotografie, video-art, instalații, ceramică, 75.000,00 2.000.000
animație, colaj, film experimental și de animație,
artă textilă, tehnici mixte, noi media, proiecte
curatoriale, design)

2

Teatru

75.000,00

800.000

3

Muzică

75.000,00

800.000

4

Dans

75.000,00

500.000

5

Intervenție culturală

50.000,00

400.000

6

Rezidențe de creație

75.000,00

750.000

7

Educație prin cultură și/sau promovarea culturii
60.000,00
scrise

900.000

8

Patrimoniu cultural material

50.000,00

600.000

9

Patrimoniu cultural imaterial

50.000,00

400.000

Total

7.150.000

Contestații

585.000

Total general

7.735.000

• Cofinanțare solicitant: minimum 10% din bugetul estimativ al programului;
• Aria „Rezidențe de Creație” va fi lansată o singură dată pentru 2017, în sesiunea de
finanțare I / 2017. În a doua sesiune de finanțare pentru proiecte culturale, care se va
lansa în luna martie 2017, această arie tematică nu va mai fi prezentă.

