
 

26 iunie 2015 

ANUNȚ DE LANSARE  

A CONCURSULUI DE PROIECTE CULTURALE  

SESIUNEA III/2015  

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea joi, 02 iulie 2015, a sesiunii de 

finanţare III/2015, destinată susținerii de proiecte culturale. 

AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare în perioada 

cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2015.  

Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă este de 2.100.000 lei, repartizată 

astfel: 

 PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL ȘI INTERVENȚIE CULTURALĂ                                                                                                                

1.000.000 lei 

 PATRIMONIU CULTURAL  MATERIAL 

1.000.000 lei 

 

 CONTESTAȚII 

100.000 lei 

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.  

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 02  – 31 iulie 2015. 

Termenul limită de înscriere a proiectelor: 31 iulie 2015, ora 17:00. 

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul Logare/Înregistrare, 

respectând Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, deponenții care sunt la prima solicitare de 

finanţare nerambursabilă în anul 2015, vor crea un cont de utilizator. 

      Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor 

publice de cultură, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale. 

AFCN va acorda o atenţie deosebită proiectelor culturale de anvergură, transversale şi 

integratoare şi va urmări în 2015 ca priorități:  

 Susţinerea abordărilor alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului. 

http://www.afcn.ro/programe/sign_up/


 Încurajarea mobilităţii culturale pe teritoriul României (măsura în care proiectul 

cultural este conceput pentru a putea fi realizat/prezentat şi în alte contexte geografice şi 

culturale de pe teritoriul României) 

 Intervenția în spațiul public și/sau facilitarea accesului la cultură. 

Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html 

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE III/2015, 

PROIECTE CULTURALE 

Termen Perioada* Activitate 

30 de zile 

calendaristice 

02.07 – 31.07.2015 Termenul de depunere a cererilor de finanţare 

online 

3 zile lucratoare 03.08 – 05.08.2015 Verificarea conformităţii administrative, 

respectiv eligibilităţii cererilor de finanţare  

22 zile 

calendaristice 

06.08 – 27.08.2015* Evaluarea programelor / proiectelor / acţiunilor 

culturale 

3 zile lucratoare 28.08 – 01.09.2015 Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale ale căror 

programe / proiecte / acţiuni culturale au fost 

selectate spre finanțare, respectiv lista cu 

proiectele neselectate 

1 zi lucrătoare 02.09.2015 Publicarea listelor după etapa I de selecție 

5 zile lucratoare 03.09 – 09.09.2015 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei 

2 zile lucrătoare 10 – 11.09.2015 Verificarea conformităţii administrative etapa a 

II-a 

1 zi lucratoare 14.09.2015 Publicarea listelor după etapa a II-a de selecție 

3 zile lucrătoare 15.09 – 17.09.2015 Termenul pentru depunerea contestaţiilor 

5 zile lucrătoare 18.09 – 24.09.2015 Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor 

10 zile lucrătoare 15.09 – 25.09.2015 Planificarea şi semnarea contractelor de 

finanţare 

* 15 august  – sărbătoare legală 

 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

