
          

Program RO-CULTURA 

 

          În data de 21 martie 2019, a avut loc la Iaşi un seminar de informare organizat în cadrul 

Programului RO-CULTURA, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. La eveniment au participat 

reprezentanţi din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, autorităţi publice locale, 

instituţii de cultură precum şi persoane din mediul privat. 

          Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural” denumit 

RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare 

culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Programul este gestionat 

de Unitatea de Managemenmt a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Programul cuprinde 7 apeluri de proiecte ce vor fi lansate în următorii 3 ani în valoare totală de 

26.685.000 eur.  

           În cadrul seminarului au fost prezentate informaţii privind obiectivele, rezultatele,bugetul 

programului, sistemul electronic de management al  programului, calendarul estimativ al apelurilor 

de finanţare, precum şi oportunităţile de finanţare în cadrul Programului Europa pentru cetăţeni 

2014-2020. 

          Calendar estimativ lansare apeluri de finanţare:       

 Apel 1 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice  16.000.000 € 

 Data estimată : aprilie/mai 2019 

 Durata apel : 4 luni 

Aplicanţi eligibili: Instituții/autorități publice*, organizații non-guvernamentale, IMM-uri 

care dețin un drept de  proprietate sau un alt drept real asupra unui monument istoric 

* În cazul în care dreptul real este deținut de o instituție publică, parteneriatul cu o entitate de drept 

privat este obligatoriu. 

Parteneri de proiect din România: 

- Organizații non-guvernamentale care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate 

este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE 

nr. 1295/2013 

-Societăți comerciale care se încadrează în categoria IMM (inclusiv microîntreprindere) care au fost 

înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și 

creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 

-Instituții publice de cultură 

Valoarea eligibilă a proiectului : 200.000 € - 2.000.000 € 

 

 

Apel 2 - Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate -1.285.000 € 

Data estimată : 4 februarie – 3 mai 2019  

Durata apel : 3 luni 

Aplicanţi eligibili: Instituții publice de cultură care au în proprietate sau administrare obiecte cu 

valoare culturală 

Parteneri de proiect din România: 

-Organizații non-guvernamentale care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate 

este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE 

nr. 1295/2013 

-Societăți comerciale care se încadrează în categoria IMM (inclusiv microîntreprindere) care au fost 

înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și 

creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 

-Instituții publice de cultură 

-Instituții de educație sau cercetare 



Valoarea eligibilă a proiectului:  50.000 € - 130.000 € 

 

Apel 3 – Revitalizarea patrimoniului cultural al minorităţii rome  - 900.000 eur  

Data estimată : septembrie/octombrie 2019 

Durata apel : 4 luni 

Aplicanţi eligibili: 

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România 

Parteneri de proiect din România 

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România 

Valoarea eligibilă a proiectului:  50.000 € - 130.000 € 

 

 

Apel 4,5 şi 6 - Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului 

-6.500.000 € 

Data estimată: martie/aprilie 2019  

Durata apel: 3 luni 

Aplicanţi eligibili: 

Instituții publice de cultură 

Organizații non-guvernamentale care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate 

este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE 

nr. 1295/2013 

Societăți comerciale care se încadrează în categoria IMM (inclusiv microîntreprindere) care au fost 

înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și 

creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 

Parteneri de proiect din România 

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România, a căror activitate 

este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE 

nr. 1295/2013 

Valoarea eligibilă a proiectului:  50.000 € - 130.000 € 

 

 

Apel 7 – Sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă – 2.000.000 eur 

Data estimată: septembrie/octombrie 2019  

Durata apel: 3 luni 

Aplicanţi eligibili: 

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România 

Parteneri de proiect din România 

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România 

Valoarea eligibilă a proiectului:  50.000 € - 200.000 € 

 

         Cererile de finanţare vor fi depuse online, sistemul de management electronic ce permite 

depunerea lor poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro. 

         Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând https://www.ro-cultura.ro/despre/finantari sau 

pot fi solicitate la adresa de email: office@ro-cultura.ro sau telefon 021.2228479(int.107). 
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