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PA17/RO13
Promovarea diversităţii 
în cultură și artă în cadrul 
patrimoniului cultural 
european

Ministerul Culturii și Identităţii
Naţionale – Unitatea de  
Management a Proiectului 

Consiliul Artelor Norvegia

POVESTEA PROGRAMULUI

Programul PA17/RO13 a avut ca 
obiectiv general sporirea dialogului 
cultural și protejarea identităţii 
europene prin înţelegerea diversităţii 
culturale. În contextul unui sector 
cultural insuficient finanţat, lansarea, 
în 2013, a Programului PA17/RO13 a 
constituit o oportunitate extraordinară 
pentru operatorii culturali din România. 

Drept urmare, cererea pentru 
proiectele mari a fost de 5 ori mai 
mare decât finanţarea disponibilă, în 
timp ce pentru proiectele mici s-au 
înregistrat de 3 ori mai multe cereri de 
finanţare decât alocarea disponibilă.
 
Suma totală alocată:6.951.522 euro. 
Rata de absorbţie: peste 90%. 

PROGRAMUL ÎN CIFRE

Cele 81 de proiecte (45 mari și 36 mici) 
au contribuit la realizarea indicatorilor 
Programului în cadrul celor 2 componente:

COMPONENTA 1:
Conștientizarea diversităţii culturale și 
întărirea dialogului intercultural;

COMPONENTA 2:
Documentarea istoriei culturale. 

Mai multe informaţii despre Program: 
www.fonduri-diversitate.ro 
www.facebook.com/fonduridiversitate
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În calitate de Operator 
de Program, preţuim 
toate cele 81 de proiecte 
și vă împărtășim câteva 
exemple din vasta 
diversitate culturală 
promovată în cadrul 
Programului. 

PARTENERUL DE PROGRAM

Consiliul Artelor este principalul 
operator guvernamental pentru 
implementarea politicii culturale 
din Norvegia. Funcţionează ca 
organism consultativ în relaţia cu 
administraţia centrală, respectiv 
sectorul public din domeniul 
culturii. Consiliul Artelor din 
Norvegia este partener în cadrul 
a șase programe finanţate prin 
Granturile SEE, inclusiv în România 
pentru Programul PA17/RO13. 

PROGRAMUL PA17/RO13 A ÎNSEMNAT:

• 26 de proiecte și 58 de acţiuni de 
parteneriat implementate cu entităţi 
din Statele Donatoare;

• 950 de artiști și profesioniști 
în domeniul cultural implicaţi 
în proiecte prin participarea la 
mobilităţi internaţionale, festivaluri, 
târguri, expoziţii, spectacole de 
teatru, film, muzică, dans etc.;  

• 175 de ateliere și seminarii 
culturale; 

• 386 de lungmetraje, scurtmetraje și 
documentare realizate; 

• 79 de concerte susţinute de artiști 
din ţară și străinătate;  

• 64 de expoziţii și instalaţii culturale 
vernisate;

• 12 festivaluri consacrate (inclusiv 
despre cultura minorităţilor);

• 49 de spectacole de dans prezentate 
publicului larg;

• 32 de spectacole de teatru puse în 
scenă;

• 22 de studii de cercetare 
derulate (inclusiv despre cultura 
minorităţilor). Mai multe informaţii despre Partenerul de 

Program: www.kulturradet.no 
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Classics  
for Pleasure  
Special Edition 2015

Asociaţia  
Elite Art Club UNESCO 

Buget: 193.405,55 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Concertele de muzică clasică reprezintă 
o modalitate de recunoaștere a 
valorilor comune universale, un liant ce 
promovează cooperarea și toleranţa. 
Festivalul Classics for Pleasure este 
unic în peisajul românesc și datorită 
faptului că este construit având la bază 
conceptul Everybody’s music – adică 
recunoaște dreptul publicului de a se 
bucura de manifestări de înaltă ţinută în 
mod gratuit.“

PROIECTUL ÎN CIFRE 
• 1 festival de muzică clasică organizat 

la Sibiu, ce a inclus 3 concerte mari în 
Piaţa Mare („Operetta Gala”, „Proms 
of Delight” și „Mozart Spectacular”), 
respectiv 2 concerte de muzică 
medievală și elisabetană în Biserica 
Ursulinelor și 1 concert de muzică 
clasică pentru copii; 

• 404 artiști, 3 orchestre și 1 ansamblu 
ce au susţinut prestaţii muzicale de 
excepţie; 

• 1 expoziţie de artă vizuală și 1 
eveniment Conferinţele „Classics for 
Pleasure“ organizate în București. Mai multe informaţii despre proiect: 

www.classicsforpleasure.ro 
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Lipatti  
Evenings 

POVESTEA PROIECTULUI  

„Proiectul s-a petrecut mereu în faţa 
unui public, de cele mai multe ori peste 
capacitatea sălilor. Publicul românesc a 
venit în contact cu cei mai mari interpreţi 
norvegieni, a cunoscut valoarea cea mai 
înaltă a interpretării muzicale nu numai 
prin interpreţii norvegieni, Havard Gimse, 
Hakon Austbo, Christian Ihle Hadland, 
Henning Kraggerud, dar și prin marele 
Andrei Gavrilov, reputata Mihaela Martin 
și surprinzătoarea și rafinata Plamena 
Mangova.” 

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 32 artiști, 1 muzicolog, 12 profesori 
de cursuri de măiestrie și 286 de 
tineri muzicieni cursanţi activi 
au fost implicaţi în 10 concerte 
cu orchestră, 20 de recitaluri, 14 
pre-concert talks, 10 cursuri de 
măiestrie pentru tineri muzicieni, 
8 concerte cu debutanţi și 1 recital 
- concert caritabil. 

Mai multe informaţii despre proiect: 
www.lipatti-evenings.ro

Asociaţia  Art à la Carte

Festivalul Valdres 
Sommersymfoni, Norvegia

Festivalul Icelandic Chamber 
Music, Islanda

Buget: 224.168,53 euro
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Minorities  
film festival

Asociaţia Culturală Metropolis

Interkulturelt Museum Oslo

Buget: 213.956,86 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Dedicat tuturor iubitorilor de film, 
Nomad International Film Festival a 
readus în prim-plan, prin intermediul 
limbajului universal al cinematografiei, 
concepte ca toleranţa și diversitatea 
etnică, întrepătrunderea culturilor și 
respectul faţă de oameni și identitatea 
lor.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 
• 5 evenimente cu și despre minorităţi 

organizate în București, Timișoara, 
Constanţa, Târgu-Mureș (România) și 
Oslo (Norvegia); 

• 12 filme de scurtmetraj și 6 filme de 
lungmetraj cu și despre minorităţi 
difuzate în cadrul evenimentelor pentru 
un număr de 15.500 de participanţi; 

• 1 ghid de bune practici despre 
experienţele norvegiene în 
organizarea evenimentelor culturale;

• 1 workshop susţinut de partenerul 
norvegian pentru 15 participanţi 
români;

• 1 bază de date cu filme de lungmetraj 
cu tematică etnoculturală.  Mai multe informaţii despre proiect:  

www.nomadfestival.ro   
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Istoria  
holografică  
multietnică  
a Brăilei 

POVESTEA PROIECTULUI  

„Nevoia care a generat acest proiect 
a fost, în principal, cea legată de 
necesitatea  promovării istoriei vechii 
cetăţi a Brăilei, de cunoașterea de către 
brăileni a istoriei minorităţilor locale 
(inclusiv a romilor) și de dezvoltarea 
acestora odată cu oraşul.” 

PROIECTUL ÎN CIFRE 
• 2 filme de promovare a diversităţii culturale și 

multietnice a Brăilei realizate. Cele 2 momente 
alese pentru a fi transpuse au fost războiul 
ruso-turc din 1828-1829 și contribuţia celor 
13 minorităţi la reconstrucţia și dezvoltarea 
economică a orașului Brăila în perioada  
1829 – 1945;

• 3 proiecţii holografice şi cvasiholografice 
pentru promovarea identităţii multietnice și 
consolidarea accesului publicului larg la cultură;

• 2 campanii de conştientizare a rolului artei ca 
mijloc de educare realizate prin intermediul 
website-ului și distribuţia de materiale 
promoţionale.Mai multe informaţii despre proiect:  

www.hologramabraila.ro 

Municipiul Brăila

Jazzmontor AS, Norvegia
 
Buget: 116.270,33 euro
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Chororo – muzica Europei  
dincolo de prejudecăţi 

ABI Fundaţie 

Romers Rettigheter, Norvegia 

Buget: 217.634,24 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Proiectul a dezvoltat dialogul 
intercultural împreună cu explorarea 
și promovarea culturii etniei rome. 
Astfel, prin filmul muzical de animaţie, 
am reușit să generăm o schimbare de 
percepţie asupra culturii muzicale a 
romilor prin expunerea la produsele 
culturale și promovarea personalităţilor 
și artiștilor romi cu contribuţii reale la 
cultura muzicală europeană.” 

PROIECTUL ÎN CIFRE ESTEA 
PROIECTULUI 
• 1 film de animaţie despre muzicieni 

romi produs și prezentat în cadrul a 
8 festivaluri internaţionale; 

• 12 proiecţii în Norvegia, 2 
proiecţii online și în cadrul a 
64 de evenimente culturale și 
educaţionale din România; 

• 7 evenimente pentru promovarea 
măiestriei muzicienilor romi.

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.chororo.abi-f.ro  
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Program  
de educaţie prin artă 
pentru copiii romi 

POVESTEA PROIECTULUI 

„Arta este o modalitate non-formală 
de a schimba oameni și comunităţi. Am 
reușit să scoatem copiii din zona lor de 
confort, o provocare care a contribuit 
major la dezvoltarea lor personală, 
ei dobândind nu doar cunoștinţe în 
domeniul artistic, ci mai mult de atât, 
abilităţi de viaţă independentă și abilităţi 
sociale.”

PROIECTUL ÎN CIFRE
        
• 4 mini-tabere, 4 ateliere de 

empowerment cultural și 2 tabere 
rezidenţiale de arte vizuale 
organizate pe parcursul a 6 zile;

• 408 copii romi participanţi 
la atelierele și mini-taberele 
desfășurate la Săcele, 100 de 
copii romi participanţi la taberele 
rezidenţiale desfășurate la Ocna 
Sibiului;

• 1 curs acreditat în domeniul 
competenţelor de exprimare 
culturală;

• 16 animatori socio-culturali și 16 
profesioniști cu competenţe în 
exprimare culturală implicaţi ca 
voluntari;

• 10 zile de curs rezidenţial 
organizat la Păltiniș și 12 sesiuni 
de mentorat;

• 8 metode folosite din zona artelor 
vizuale;

• 1 expoziţie cu minim 50 de 
produse realizate de copiii romi 
în domeniul artelor vizuale 
(dintre care două pânze de 10 mp 
fiecare) vernisată și 4 ateliere 
interactive desfășurate. 

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.educatieprinarta.plinideidei.ro  

Asociaţia Colors

Asociaţia Community Aid 
Network, România
 
Buget: 56.593,09 euro
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Hotspot.art -  
Artă și Cultură 
Contemporană  
pentru Comunităţi

Federaţia Fabrica de Pensule

Fundaţia Plan B, Fundaţia Alt Art 
pentru Arta alternativă, Asociaţia 
GrundFloor Group, Asociaţia 
Colectiv A, Centrul Naţional al 
Dansului București

Buget: 244.549 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Activităţile proiectului au avut un 
impact major asupra creării unor legături 
consistente între creatori și public, dar și 
asupra formulării unui conţinut relevant 
la nivel social care aduce laolaltă temele 
abordate de arta contemporană și 
interesele publicului.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 3 rezidenţe de dans contemporan și 8 
rezidenţe și programe de mobilitate 
în domenii precum artele vizuale, 
curatoriatul și managementul cultural;

• 10 artiști participanţi la mobilităţi, 17 
opere noi create în urma rezidenţelor 
de dans contemporan, 25 ateliere și 
mai mult de 45 de sesiuni organizate;

• 16 prezentări sau discuţii despre artă 
contemporană;

• peste 140 de artiști și experţi culturali 
implicaţi în organizarea activităţilor;

• 16 sesiuni, 6 zile de training;
• 1 spectacol produs - Parental CTRL;  
• 7 expoziţii la Galeria Plan B;
• 29 de reprezentaţii de teatru și dans 

contemporan în cadrul spectacolului 
„Linia de Producţie”; 

• 9 expoziţii organizate de Lateral 
ArtSpace.  

Mai multe informaţii despre proiect: 
www.fabricadepensule.ro/hotspotart 
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Cultura romă –  
Învaţă.  
Explorează. 
Experimentează

POVESTEA PROIECTULUI  

„Centrul de Documentare  
Nicolae Gheorghe, creat cu sprijinul 
partenerilor noștri, reprezintă un punct 
de referinţă și de suport pentru studierea 
istoriei culturale a romilor, fiind promovat 
în rândul persoanelor care provin din 
mediul academic local și internaţional, 
dar și a factorilor de decizie pentru 
politicile culturale și sociale privind etnia 
romă.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1 centru de documentare ce include 
peste 2.000 de resurse de studiu;

• 34 de artiști locali și internaţionali 
implicaţi în cadrul activităţilor 
proiectului;

• 3 sesiuni de lucru și 3 expoziţii 
tematice artistice și informaţionale;

• 1 eveniment multi-artistic destinat 
publicului general organizat cu 
prezentarea a 2 instalaţii artistice: 
una dedicată vizualului, iar cea de-a 
doua sunetului și muzicii.Mai multe informaţii despre proiect:  

www.despreromi.ro 

Asociaţia Romano ButiQ

Centrul pentru Studiul 
Holocaustului și al Minorităţilor 
Religioase, Norvegia
 
Buget: 198.865,20 euro
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Intervenţii socio-artistice 
pentru capacitarea 
comunităţii rome și pentru 
încurajarea dialogului 
comunitar intercultural 
(ART_ROM) 

Asociaţia T.E.T. Alexandria

Asociaţia ADO, Asociaţia 
Reper21, Asociaţia URBANUM 

Buget: 153.693,78 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Arta de intervenţie comunitară 
este o artă de autoreprezentare a 
colectivităţilor ignorate. Maskar a 
implementat un model de intervenţie 
culturală în Turnu-Măgurele și 
Alexandria ce și-a propus să răspundă 
la nevoile de integrare, de construire a 
identităţii culturale și de promovare a 
diversităţii culturale.” 

PROIECTUL ÎN CIFRE

• 1 caravană ART_ROM organizată cu 
participarea a 9 artiști;

• 2 piese de teatru social și politic 
puse în scenă în 4 orașe din România 
(Turnu-Măgurele, Alexandria, 
București și Cluj) cu participarea a 
peste 800 de persoane;

• 40 de ateliere de dezvoltare personală 
și teatru comunitar organizate 
pentru peste 50 de copii și tineri din 
Alexandria și Turnu-Măgurele;

• 550 de ONG-uri din România care au 
primit Handbook-ul Maskar realizat în 
cadrul proiectului;

• 60 de reprezentanţi ai stakeholderilor 
locali din Turnu-Măgurele și 
Alexandria participanţi la două Grupuri 
de Consultare Locală;

• 105 artiști și creatori care au cunoscut 
metoda Maskar de intervenţie socială 
prin artă.

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.maskar.ro     
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POVESTEA PROIECTULUI 

„Meșteșugurile tradiţionale pot 
reprezenta mai mult decât o simplă 
moștenire culturală. Actualele ocupaţii 
tradiţionale ale romilor pot reprezenta 
atât un vector de dezvoltare economică 
pentru comunităţile de romi, cât și un 
important vehicul pentru combaterea 
stereotipurilor culturale.”

PROIECTUL ÎN CIFRE
        
• 1 studiu de cercetare despre 

condiţia femeilor în comunităţile 
de romi ale cărui concluzii 
subliniază faptul că „fără ca 
evoluţia statutului femeilor rome 
sub influenţa migraţiei să fie 
una spectaculoasă, ea contribuie 
totuși la consolidarea emancipării 
prin diminuarea violenţei casnice, 
ocuparea în activităţi similare 
celor practicate de bărbaţi, 
creșterea participării la luarea 
deciziilor în probleme de interes 
familial”;

• 2 festivaluri despre cultura 
romilor organizate în Norvegia, la 
Oslo și Fredrikstad;

• 500 de persoane participante 
la expoziţiile de artă 
meșteșugărească, fotografie 
și prezentarea studiului de 
cercetare;

• 5 videoclipuri care prezintă 
5 meșteșuguri practicate de 
persoane de etnie romă (căldărar, 
lingurar, împletitor de coșuri, 
potcovar și argintar). 

Mai multe informaţii despre proiect: 
www.eurocentrica.ro/proiecte/norway-grants 

Aspecte pozitive ale 
migraţiei: femei rome 
și meșteșugari romi ca 
agenţi ai schimbării 

Asociaţia Eurocentrica 

Buget: 71.619,47 euro
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Promovarea și 
conservarea diversităţii 
în cultură și artă în cadrul 
patrimoniului cultural 
european - Manifestare 
tradiţională Ziua Cucilor 

Comuna Brănești, Ilfov

Asociaţia Culturală Brănești, 
România
NOproductions, Norvegia

Buget: 179.478,45 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Evenimentul tradiţional Ziua Cucilor 
este o importantă componentă a 
tradiţiei vechi, locale, contribuind la 
promovarea culturii naţionale la nivel 
european, la păstrarea identităţii 
naţionale, dar și la creșterea interesului 
generaţiei tinere faţă de valorile 
tradiţionale.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 2 ediţii ale evenimentului „Ziua 
Cucilor” organizate în 2015 și 2016;

• 400 de artiști participanţi și 50 de 
tineri din comunitate implicaţi în 
activităţile teatrale;

• 22 de costume tradiţionale de cuc și 
cucoaică realizate;

• 1 cercetare etnică bilingvă 
desfășurată în perioada martie-
mai 2015 și peste 170 de localnici 
intervievaţi; 

• 1 film documentar bilingv despre 
obiceiul cucilor din Brănești;

• 2 lucrări din lemn reprezentând stema 
localităţii Brănești. 

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.cuciidinbranesti.ro 
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Diversitatea  
multiculturală - pilon de 
dezvoltare comunitară 
în judeţele Botoșani, 
Bistriţa-Năsăud și Iași

POVESTEA PROIECTULUI  

„Pornind de la zestrea proprie de tradiţii 
și obiceiuri, de la moștenirea culturală 
proprie și definitorie (…), proiectul a 
abordat din 2 perspective contribuţia 
minorităţilor etnice la diversificarea și 
îmbogăţirea vieţii comunităţilor cărora 
li s-au alăturat și integrat în timp: 
activităţile culturale, artistice și religioase 
și perspectiva integrării, a schimbului 
permanent cu celelalte etnii și cu 
populaţia majoritară.” 

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 3 festivaluri de promovare 
a diversităţii multiculturale 
multietnice organizate (2 la 
Botoșani și 1 la Iași);

• 3 studii sectoriale în cultură și artă 
desfășurate în judeţele Botoșani, 
Bistriţa -Năsăud și Iași;

• 4 workshop-uri cu specialiști 
în cultură și artă din regiunile 
Nord-Est şi Nord-Vest derulate 
cu scopul de a consolida dialogul 
intercultural şi de a dezvolta 
activităţi variate din domeniul 
artistic şi cultural la nivel regional 
şi interregional;

• 1 film documentar ce surprinde 
cultura și tradiţiile multietnice;

• 1 campanie de advocacy și 
mediatizare a patrimoniului 
multicultural.Mai multe informaţii despre proiect: 

www.diversitate-multiculturala.ro 

Municipiul Botoșani

Municipiul Bistriţa - Năsăud 
Asociaţia Iubire și Încredere, 
România
 
Buget: 195.287,63 euro
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Another face  
of the Roma culture  

Asociaţia Dynamic Art

Barentsjazz - Tromsø 
Internasjonale Jazzfestival, 
Norvegia

Buget: 221.814,96 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Another Face of the Roma Culture 
a invitat la toleranţă și la un dialog 
construit pe ideea de diversitate 
culturală. A fost pusă în evidenţă latura 
artistică, creativă a muzicienilor români 
de etnie romă, de înaltă ţinută artistică, 
cărora li s-au alăturat și alţi români, dar 
și norvegieni, germani, unguri, bulgari, 
sârbi și francezi.” 

„Am întâlnit (în România) un public 
foarte atent și interesat, curios faţă de 
modul nostru de exprimare artistică.  
Acest turneu – am fost pentru prima 
dată în România - face parte dintre 
cele mai interesante din viaţa mea, 
muzical și geografic. În plus, sunt 
mândru că am contribuit la distribuirea 
mesajului proiectului: Another Face 
of the Roma Culture.” (Ola Asdahl 
Rokkones – saxofonist din Norvegia)

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 66 de artiști și 103 profesioniști implicaţi 
în cadrul Festivalului „Another Face of 
the Roma Culture” sub egida Barentsjazz;

• 1 formaţie mixtă, RoManouche, creată 
special pentru proiect și compusă din 
2 muzicieni români și 1 bulgar de etnie 
romă, 1 român și 2 norvegieni care au 
propus publicului 1 jam session;

• 4 concerte ale formaţiei RoManouche în 
România (Brașov, Constanţa, Călimănești 
și București);

• 3 concerte ale formaţiei RoManouche 
desfășurate în Norvegia (Oslo, Trondheim 
și Tromsø);  

• 3 workshop-uri despre dansul tradiţional 
românesc și jazz, etno-jazz și manouche. 

Mai multe informaţii despre proiect: 
www.anotherface.ro   
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PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 2 Festivaluri Multiculturale 
organizate la Iași (România) și la 
Bălţi (Republica Moldova); 

• 10 formaţii de dansatori ale 
minorităţilor etnice din România 
și Republica Moldova, meșteri 
populari, dansatori profesioniști, 
formaţii corale, actori și alţi artiști 
implicaţi;

• 20 de tineri participanţi la stagii 
de voluntariat din Norvegia, 
Republica Moldova și România;

• fiecare festival a inclus dans 

tradiţional, concert coral, 1 
proiecţie de film, 1 expoziţie 
de fotografie, ateliere 
meșteșugărești, 1 cursă de ciclism, 
1 piesă de teatru, 1 flash mob de 
dans.

Celebrarea 
Multiculturalităţii –  
Aici și Acum 

POVESTEA PROIECTULUI  

„Festivalul a adus împreună minorităţi 
etnice reprezentative din România şi 
Republica Moldova, cu scopul de a-şi 
prezenta frumuseţea specifică în paşi 
de dans, secvenţe de film, scene de 
teatru, acorduri muzicale, fotografie şi 
meşteşug. Timp de 3 zile, orașul Iaşi a 
devenit un loc de diversitate culturală, 
artă, tradiţii şi obiceiuri ale minorităţilor 
etnice, prin evenimente şi poveşti 
multiculturale.”

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.ro-md-no.net  

Asociaţia Iubire și Încredere

Secţia Culturală a Primăriei 
Municipiului Bălţi, Republica 
Moldova; Organizaţia 
Internaţională pentru 
Democraţie și Drepturile Omului, 
Norvegia; Asociaţia Obștească 
Cutezătorul, Republica Moldova
 
Buget: 205.464,40 euro
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Beiuș. Door – poartă spre 
promovarea multiculturalităţii 
în Ţara Beiușului   

Municipiul Beiuș

Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”;
Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Floare de Colţ” Beiuş; Școala 
Gimnazială „Nicolae Popoviciu” 
Beiuș; Liceul Vocaţional Pedagogic 
„Nicolae Bolcaş”; Colegiul Tehnic 
„Ioan Ciordaș” Beiuș; Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 1 Beiuș

Buget: 112.991,83 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Proiectul a contribuit la conștientizarea 
de către tinerii din Ţara Beiușului a 
valorilor culturale și tradiţionale pe 
cale de dispariţie. Succesul proiectului 
a constat în iniţierea generaţiei tinere 
în eforturile de păstrare și promovare 
a artizanatului local, a meșteșugurilor 
populare și a muzicii și dansului 
tradiţional, insuficient valorificate.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 3 festivaluri organizate: „Cântă, cântă 
gură scumpă”, „Să-l cunoaștem pe 
Beethoven!” și „Festivalul regional 
al tradiţiilor populare și al creatorilor 
populari”;

• 1 salon de toamnă cu expoziţii de 
artă plastică desfășurat la Muzeul 
Municipal Beiuș;

• 1 șezătoare cu tineri organizată cu 
scopul de a transmite noilor generaţii 
tradiţiile și meșteșugurile din Ţara 
Beiușului;

• 5.000 de elevi participanţi la diverse 
activităţi ale proiectului: festivaluri, 
concursuri, vernisaje, expoziţii, 
producţii materiale;

• 150 meșteri populari invitaţi la 
evenimente;

• 30 de ansambluri folclorice care au 
încântat audienţa. 

Mai multe informaţii despre proiect: 
www.beiusdoor.ro   
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PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1 eveniment de 2 zile organizat 
la București pentru promovarea 
culturii secuilor cu participarea 
artiștilor și a meșterilor populari 
secui; 

• 1 monografie a secuilor publicată 
în trei limbi – română, engleză, 
maghiară – vizând cartografierea 
obiceiurilor, tradiţiilor şi a 
meşteşugurilor secuieşti;

• 20 de datini, meșteșuguri și 
specialităţi gastronomice specifice 
zonei prezentate;

• 1 film documentar despre cultura 
secuilor care surprinde tradiţiile  
vii prezentate în monografie;

• 1 eveniment de lansare a 
monografiei organizat la Sfântu 
Gheorghe.

Tradiţii secuiești -  
O incursiune în cultura 
secuilor din România 

POVESTEA PROIECTULUI  

„Proiectul şi-a dorit să creeze un 
eveniment de branding al culturii 
tradiţionale a secuilor din România. În 
cele două zile ale Târgului Secuilor de la 
Bucureşti vizitatorii au putut să admire 
produsele prezentate, să stea de vorbă 
cu meşterii, să decoreze turtă dulce, să 
lucreze la realizarea unor produse din 
lemn sau mărgele și multe alte activităţi 
specifice secuilor.”

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.sfantugheorgheinfo.ro 

Municipiul Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna

Institutul pentru Politici 
Publice, România 
 
Buget: 127.232,69 euro
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Agora  
Culturală @ Biblioteca ta

Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România

Jazzmontør AS, Norvegia
Asociaţia Culturală Replika, 
România 

Buget: 202,644.14 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Proiectul a adus în atenţia publicului 
valoarea de patrimoniu a memoriei 
colective și a încurajat, totodată, 
comunitatea să fie deschisă și 
conștientă de valoarea istorică și 
culturală pe care aceasta o are.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1.534 de povești digitale realizate în 4 
biblioteci publice;

• 1 spectacol de teatru - „Povești 
multiculturale” - produs și itinerat în 
4 locaţii;

• 1.562 de membri ai comunităţilor 
locale implicaţi în realizarea de 
povești digitale;

• sesiuni de instruire privind realizarea 
poveștilor digitale în 4 biblioteci 
judeţene;

• 1 curs de Formare de Formatori 
organizat, folosind atelierele „Digital 
Storytelling”;

• 135 de ateliere de lucru „Digital 
Storytelling” regionale desfășurate.

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.agoraculturala.ro   
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Minorităţi Minore 

POVESTEA PROIECTULUI  

„Reprezentând aproximativ 22% 
din populaţia României în perioada 
interbelică, minorităţile naţionale au 
înregistrat un declin constant ajungând 
ca astăzi doar 10% dintre cetăţeni să 
facă parte dintr-o minoritate. Pentru a 
nu lăsa uitării contribuţia și impactul pe 
care aceste comunităţi le-au avut asupra 
culturii românești, proiectul a încercat să 
recupereze și să valorifice moștenirea 
cultural-istorică a acestora.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1 studiu cultural istoric elaborat cu 
scopul de a evidenţia moștenirea 
culturală a celor 5 minorităţi 
abordate; 

• 1 film documentar și 1 catalog 
cultural-turistic elaborate și 
distribuite către 500 de licee, 200 
agenţii de turism, 100 de posturi 
TV, 100 de instituţii/organizaţii 
publice din ţară și străinătate; 

• 1 film documentar difuzat pe 
canale clasice și online cu peste 
64.398 vizualizări;

• 5 gale ale minorităţilor organizate 
în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Constanţa și București și peste 330 
de participanţi;

• 3 ateliere de lucru pentru 
elaborarea de itinerarii turistice 
specifice fiecărei minorităţi 
abordate.  Mai multe informaţii despre proiect:  

www.minoritati.fundatiacorona.ro   

Fundaţia Corona

Muzeul Literaturii Române Iaşi 
 
Buget: 215.048,82 euro
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Centrul multicultural 
Cetatea Artelor

Asociaţia ActiveWatch

Asociaţia Macaia, România 

Buget: 148.044,46 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Centrul s-a dovedit a fi un spaţiu 
cultural alternativ în cadrul căruia este 
explorată și valorificată diversitatea 
culturală, spaţiu deschis tinerilor elevi 
și studenţi din domeniul artistic, al 
comunicării și jurnalismului, activităţile 
derulate dându-le ocazia să devină 
cetăţeni activi în promovarea diversităţii 
culturale.”

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 21 sesiuni de training organizate pe 
teme referitoare la multiculturalism;

• 10 evenimente culturale ce au 
prezentat produsele celor 404 
ateliere de creaţie desfășurate în 
domenii precum: muzică, teatru, 
coregrafie, design vestimentar,  
foto-video şi arte vizuale;

• 4 piese de teatru, 6 producţii 
audiovizuale, 40 de piese 
vestimentare, 6 coregrafii tematice, 18 

lucrări arte vizuale, 12 piese muzicale;
• 1 trupă de teatru de improvizaţie 

lansată - Impromaniacs.
Mai multe informaţii despre proiect:  
www.cetateaartelor.ro       
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Foreign bodies 

POVESTEA PROIECTULUI  

„Proiectul a fost dezvoltat în jurul 
conceptelor de „corp străin” și „periferie” 
și a luat naștere din dorinţa partenerilor 
de a contribui cu expertiza lor 
internaţională la îmbunătăţirea mobilităţii 
artistice într-un context în care migraţia 
este văzută ca un important fenomen 
social.” PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 12 participanţi în cadrul a 4 
rezidenţe artistice și 8 prezentări 
finale / work in progress 
organizate; 

• 20 de participanţi la workshop-uri 
și 19 prezentări solo;  

• 2 producţii de dans realizate: 
„Blanks“ și  „Production” și 6 
reprezentaţii susţinute în perioada 
proiectului; 

• 59 participanţi în cadrul coaching 
projects din București, având ca 
tematică filmul de dans, dansul și 
comunitatea dansului;

•  film documentar despre 
„corpurile străine” (foreign 
bodies) produs în colaborare cu 
parteneri norvegieni și distribuit  
la nivel european.

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.foreignbodies.eu     

Asociaţia 4Culture 

Stiftelsen Wee-Scavetta/
Kipperberg, Norvegia
Reykjavik Dance Festival, 
Islanda 
 
Buget: 199.424,95 euro
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Romi în Bărăgan - 
Inventarul unui mod  
de viaţă 

Centrul de Instruire  
și Consultanţă LABOR  

Muzeul Judeţean Ialomiţa 

Buget: 88,535.75 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Romii fotografiaţi și cei intervievaţi 
în culegerea de istorisiri din cadrul 
proiectului au determinat ca și 
restul comunităţii rome să își afirme 
identitatea într-un mod mai pronunţat, 
iar dezvoltarea culturii dialogului dintre 
minoritari și majoritari va încuraja, pe 
termen lung, coeziunea socială.“

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1 campanie de teren privind inventarierea 
istorisirilor orale ale romilor;

• 10 comunităţi de romi din judeţele 
Ialomiţa și Brăila studiate;

• 1 concurs de fotografie organizat cu scopul 
de a surprinde obiceiuri/tradiţii, condiţii de 
viaţă, portul specific, convieţuirea dintre 
romi și populaţia majoritară, activităţi 
legate de meșteșugurile tradiţionale 
specifice romilor din zona Bărăganului;

• 7 premii pentru concursul de fotografie 
acordate (Locul I: „Ritualul zilnic al 
ceaunului” şi „Soarele la asfinţit și io tot 
mai răsărit!”; Locul II: „Ce-ar zice Vasile 
Alecsandri?! Porojan al său!” şi „Timpule, 
ţigan bătrân, trage șatra mai la drum!”; 
Locul III: „Atelier de fierărie” şi „Adu furca 
bună”; Premiul de popularitate: „Sfârșitul 
zilei în jurul focului”); 1 expoziţie de 
fotografie organizată: „Romi în Bărăgan – 
Inventarul unui mod de viaţă”;

• 1 lucrare publicată: „Romi în Bărăgan 
– Inventarul unui mod de viaţă”, un 
instrument menit să îmbunătăţească 
procesul de înţelegere şi acceptare a 
diversităţii culturale;

• 1 catalog de expoziţie realizat: „Romi în 
Bărăgan – Inventarul unui mod de viaţă” 

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.romiinbaragan.ro        
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Arta nu urăște – 
celebrarea valorii

POVESTEA PROIECTULUI  

„Proiectul a reușit, prin seria de 
evenimente culturale dedicate 
diversităţii și bucuriei muzicii și artei, 
să transmită un mesaj clar despre 
toleranţă prin acţiuni și măsuri pozitive 
ce susţin drepturile copiilor și tinerilor 
romi la educaţie și la formare bazată 
pe importanţa culturii și artei în crearea 
legăturilor inter-culturale.“

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 5 cursuri de educaţie interculturală 
organizate în fiecare dintre cele 5 
școli și licee vizate de proiect cu 
privire la:
 ⇨ diversitatea culturală și religioasă în 

România; 
 ⇨ interferenţele dintre comunităţile 

română și romă – trecut și prezent; 
 ⇨ educaţia incluzivă și respectul 

pentru grupurile dezavantajate 
(copii cu dizabilităţi), prejudecăţile și 
stereotipurile și soluţii;

 ⇨ ce înseamnă pentru mine diversitatea, 
toleranţa și respectul reciproc;

• 1 concert al interculturalităţii – 
„Concertul Valorii“ organizat cu 
scopul de a promova pe scară 
largă rolul artei în dezvoltarea 
unui mediu incluziv  
și multicultural;

• 1 cercetare calitativă extinsă 
desfășurată pentru a evalua 
impactul proiectului, inclusiv 
validarea soluţiilor anti-
discriminare propuse; 

• 5 ateliere tematice centrate pe 
actorie, pictură, fotografie,  
muzică și jurnalism. 

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.artaiubeste.ro     

Asociaţia Philson Young 

Asociaţia Duo Alternative, 
România 
 
Buget: 72.482,40 euro
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Noile minorităţi din 
municipiul București 

Asociaţia Mișcarea pentru  
Acţiune și Iniţiativă Europeană 

Telemark Institute, Norvegia
Asociaţia Vira, România

Buget: 192.088,39 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„De la Micul Paris, la capitala academică 
aliniată la standardele europene ale 
vremii lui Carol al II-lea, la idolatrizarea 
străinătăţii interzise în comunism până 
la Bucureștiul post-decembrist, capitala 
României dă dovadă de o vitalitate 
culturală și o armonioasă integrare și 
asimilare a culturilor străine, fără însă 
a-și pierde românitatea.” (Bianca Maria 
Balșan – coordonator proiect)

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 48 de sesiuni de ateliere creative 
organizate cu scopul de a stimula 
dialogul intercultural între elevii de 
liceu din grupurile de migranţi și cei 
din populaţia majoritară;

• 173 participanţi tineri implicaţi în 
cadrul atelierelor; 

• 1 cercetare cu privire la noile 
minorităţi elaborată prin intermediul 
unei cartografieri a comunităţilor de 
imigranţi recent formate în București 
și o documentare vizuală a relaţiei 

acestora cu orașul ca loc al vieţii lor 
cotidiene;

• 1 film documentar despre noile 
minorităţi ce prezintă povestea 
integrării noilor minorităţi și/
sau impactul lor asupra societăţii 
românești, distribuit către 150 
organizaţii educaţionale și culturale; 

• 1 forum ce promovează diversitatea 
culturală organizat cu 127 participanţi;

• 1 platformă web bilingvă dedicată 
proiectului cu cel puţin 25.328 
utilizatori.  Mai multe informaţii despre proiect:  

www.newminorities.com           
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PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1 atelier de vară organizat la Brăila 
sub coordonarea BAS;

• 2 ateliere studenţești la Brăila 
coordonate de BAS și UAUIM în 
cadrul cărora a fost dezvoltată 
câte o metodă de abordare 
specifică orașelor în declin;

• 15 proiecte realizate de 30 
de studenţi în urma aplicării 
metodelor propuse care au 
folosit un instrumentar propriu de 
interpretare și acţiune inovatoare 
în siturile studiate;

• 3 expoziţii organizate pentru 
a expune lucrările studenţilor 
produse pe durata proiectului;

• 1 carte a proiectului realizată în 
2 volume, prezentând abordările 
diferite, dar complementare, ale 
celor 2 școli de arhitectură asupra 
orașelor în declin și a zonelor 
periferice;

• 4 evenimente de reactivare 
urbană în zone periferice 
desfășurate în spaţiul public al 
străzii, având la bază proiectele 
studenţilor implicaţi. 

Laborator Brăila - 
Abordări alternative 
ale periferiilor urbane 
în cadrul unui oraș cu 
creșterea stagnată 
(B-LAB) 

POVESTEA PROIECTULUI 

„Proiectul a contribuit la conectarea 
populaţiei locale la mediul lor construit, 
prin implicarea lor în procesul de 
reactivare urbană, necesar într-o situaţie 
de descreștere demografică și declin 
economic.“

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.urbanmarkers.ro

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu”  (UAUIM)

Bergen Arkitekthøgskole 
(BAS), Norvegia 
 
Buget: 106.441,05 euro
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În ritm de schimbare - 
percuţie africană pentru 
copiii romi și ne-romi  
din comunitatea 
dezavantajată  
din Ferentari

Fundaţia Policy Center  
for Roma and Minorities 

Asociaţia Ikhaya Band, România

Buget: 92.196,58 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Prin intermediul activităţilor variate ale 
proiectului, copiii au fost încurajaţi să 
meargă la școală, să înţeleagă rolul școlii 
în dezvoltarea lor, să-și îmbunătăţească 
încrederea în sine și să deprindă valori 
precum munca de echipă, comunicarea, 
cooperarea și disciplina.“

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 30 de copiii romi și ne-romi din 
comunitatea dezavantajată din 
Ferentari, București, implicaţi în 
proiect;

• 80 de ateliere de percuţie africană și 
dialog intercultural organizate;

• 1 CD audio cu 10 cântece înregistrate 
de Ikhaya Band împreună cu copiii 
beneficiari ai proiectului; 

• 1 flash mob realizat în cadrul 
festivalului Street Delivery 2015; 

• 1 concert de muzică africană susţinut 
de copii în cartierul Ferentari.     Mai multe informaţii despre proiect:  

www.policycenter.eu/ro            
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PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 26 de elevi aparţinând diferitelor 
grupuri etnice și 5 experţi 
interculturali implicaţi în proiect;

• 7 ateliere de educaţie 
interculturală desfășurate 
la Centrul pentru Educaţie 
Interculturală Constanţa;

• 2 expoziţii interculturale 
organizate: una la sediul Muzeului 
de Artă din Constanţa, România, 
iar cealaltă la sediul Primăriei din 
Sandvika, Norvegia, la care au 
expus 8 artişti din Norvegia şi 15 
artişti din România.    

Centrul pentru  
educaţie interculturală

POVESTEA PROIECTULUI 

„Diversitatea reprezintă o trăsătură 
esenţială a societăţii actuale. Astfel, 
tinerii din grupul ţintă, înţelegând 
aspecte ale specificului diferitelor 
comunităţi etnice, au devenit mai 
toleranţi în evaluarea şi interpretarea 
acţiunilor pe care aceştia le realizează în 
viaţa de zi cu zi.“ 

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.cpeic.ro  

Muzeul de Artă Constanţa

Centrul Naval Naţional pentru 
Studii și Iniţiativă în Educaţie, 
Sport şi Tradiţii (CNNSIEST), 
România
Organizaţia Internaţională 
pentru Democraţie și 
Drepturile Omului, Norvegia
 
Buget: 14.990,92 euro
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Artiști ca agenţi ai 
schimbului instituţional

Asociaţia Tranzit.ro

Skaftfell – Visual Art Center, 
Seydisfjordur, Islanda

Buget: 16.600,63 euro

POVESTEA PROIECTULUI 

„Acest proiect a avut ca scop 
investigarea de către artiști a 
două medii de explorare: artistic și 
instituţional din România și Islanda, 
din perspectiva unor spaţii izolate 
geografic sau cultural (Seydisfjordur și 
Iași). Astfel, a fost creată o platformă 
colectivă care să poată explora și 
dezvolta mecanica instituţională cu 
ajutorul artiștilor, o noutate în peisajul 
cultural din cele două locaţii ale 
proiectului.“

PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 1 platformă de live streaming și 
promovarea acesteia atât pe reţeaua 
instituţională, cât și pe cele ale 
artiștilor implicaţi; 

• 1 rezidenţă artistică la Skaftfell 
pentru o artistă din România;

• 1 rezidenţă artistică la Iași pentru o 
artistă din Islanda;

• 1 publicaţie a proiectului editată 
și distribuită către instituţii de 
învăţământ, biblioteci publice și alte 
instituţii din domeniul artistic.

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.videostream.ro       
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PROIECTUL ÎN CIFRE 

• 2 rezidenţe artistice desfășurate, 
având ca invitaţi pe artiștii 
Kazimieras Slyzis din Lituania și  
Helena Walberg din Suedia;

• 2 expoziţii organizate cu scopul 
de a arăta publicului interesat 
produsele artistice ale celor 2 
rezidenţi;

• 2 seminarii interactive/schimburi 
culturale care au implicat artiștii 
în rezidenţă și mediul artistic 
românesc (artiști, curatori, critici 
de artă). 

Rezidenţa  
plantelor 58 

POVESTEA PROIECTULUI 

„Proiectul nostru a evidenţiat rezidenţele 
artistice ca reper important pentru 
promovarea României ca destinaţie 
culturală, dar și pentru promovarea 
aptitudinilor culturale, creativităţii, 
vizibilităţii și cunoașterii expresiilor 
culturale ale tinerilor artiști.“

Mai multe informaţii despre proiect:  
www.urbanmarkers.ro 

Asociaţia Română de Artă 
Contemporană
 
Buget: 16.670 euro

PR
OM

OT
OR

PA
RT

EN
ER

Di
sc

la
im

er
: T

oa
te

 fo
to

gr
afi

ile
 d

in
 a

ce
st

 m
at

er
ia

l t
ip

ăr
it 

au
 fo

st
 p

us
e 

la
 d

is
po

zi
ţia

 
Op

er
at

or
ul

ui
 d

e 
Pr

og
ra

m
 ș

i s
un

t c
re

di
ta

te
 d

e 
că

tr
e 

pr
om

ot
or

ii 
de

 p
ro

ie
ct

e.

BrosuraRo.indd   29 12/09/17   13:52



Prin intermediul Granturilor SEE și 
a Granturilor norvegiene, Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia contribuie la 
reducerea disparităţilor economice și 
sociale și la întărirea relaţiilor bilaterale 
cu statele beneficiare din Europa. Cele 
trei state cooperează îndeaproape 
cu Uniunea Europeană în cadrul 
Memorandumului de Înţelegere pentru 
Spaţiul Economic European (SEE).

Adresă: Bulevardul Unirii nr 22, sector 3, București, 030833
Tel.: +4021.224.45.12 / Fax: +4021.222.84.79 / Email: office@fonduri-diversitate.ro

| www.eeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro | www.cultura.ro | www.umpcultura.ro |
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