
 
 Ministerul Culturii, în calitate de Unitate de Management a Proiectului, în parteneriat cu  
Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), a lansat cererea de proiecte mici din cadrul 
Programului “ Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”.  
 Programul este finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 
European 2009 - 2014  (state donatoare Islanda, Norvegia şi Liechtenstein). 
  
 Bugetul total al cererii este de 623.566 euro, astfel: 

• se acordă o finanţare de 100% pentru proiectele instituţiilor de cultură şi instituţiilor de 
învăţământ superior; 

• se acordă o finanţare de 90% pentru proiectele organizaţiilor neguvernamentale active în 
domeniul culturii; 

• rata finanţării proiectelor implementate de persoane fizice (creatori, artişti, studenţi, experţi 
culturali) este de până la 95% din totalul costurilor eligibile; 

• proiectele mici se încadrează între 5.000 euro şi 15.000 euro; 
• cel puţin 100.000 euro din bugetul total al prezentei cereri de proiecte sunt alocaţi proiectelor 

culturale care vizează îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă. 
  
  Data limită pentru depunerea aplicaţiilor : 25 aprilie 2014, orele 12.00. 
  Implementarea nu trebuie să depăşească data de 30 aprilie 2016. 
 
Componente şi rezultate 
Prezenta cerere de proiecte îşi propune: 

- Conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural - 323.566 euro;  
- Documentarea istoriei culturale - 300.000 euro. 

 
Componenta “Conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural” urmăreşte 
obţinerea următoarelor rezultate: 
 

- creşterea mobilităţii la nivel internaţional pentru artişti şi operele lor;  
- promovarea educaţiei prin artă şi cultură pentru un public mai larg;  
- realizarea de proiecte în domeniul artelor spectacolului;  
- realizarea de proiecte în domeniul artei plastice şi artelor vizuale. 

 
Componenta “Documentarea istoriei culturale” urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate: 

- consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor;  
- evenimente/producţii care implică minorităţile. 
 

 Activit ăţi şi parteneri eligibili: 
 Sunt eligibile toate activităţile care au drept scop atingerea obiectivelor şi rezultatelor prezentate 
mai sus. Activităţile vor fi orientate către sectoarele culturale şi creative, spre exemplu artele plastice, 
artele vizuale, muzica, artele spectacolului, explorarea/ reprezentarea cunoştinţelor tradiţionale şi 
promovarea acestora (valori, credinţe, ritualuri, etc.). Principiile transversale valabile pentru toate 
proiectele sunt: buna guvernare, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen. 
  Sunt încurajate parteneriatele între organizaţiile din România şi statele donatoare. 
  
Ghidul solicitantului, sursa de informare precum şi alte detalii pot fi accesate la 
adresa: http://www.fonduri-diversitate.ro/ 
Contact: Unitatea de Management a Proiectului, Ministerul Culturii,  e-mail: office@fonduri-
diversitate.ro, telefon/ fax: 021-2228479, 021-2244512. 


