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Promovarea diversității în cultură și artă 
în cadrul patrimoniului cultural 

european 
 
 
 

Fondul de Relaţii bilaterale 2014 
Măsura a 



Obiective relații bilaterale: 
 
- sporirea cooperării dintre organizații și 

instituții din România și statele donatoare; 
- îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii 

reciproce; 
- împărtășirea experienței rezultate din 

implementarea proiectelor.     
 
Buget total relații bilaterale – 120.332 euro, din 
care 84.232 euro (70.000 euro contractați/în 
evaluare) pentru măsura A și 36.100 euro pentru 
măsura B. 



Măsura a – Iniţiere/ Dezvoltare de parteneriate 
 
- Apel deschis: 24 februarie – 10 martie 2014 

(10.000 euro) 
- susţine activităţile de identificare a 

potenţialilor parteneri din statele donatoare 
anterior pregătirii proiectului; 

 
- dezvoltarea de parteneriate în vederea 

depunerii spre finanţare a proiectelor 
culturale. 



 
 
Măsura b – Colaborare și schimb de experiență 
 
- susține activitățile de colaborare; 
- schimb de experiență; 
- transfer de cunoștințe, tehnologie; 
- bune practici între promotorii de proiect și 

entități din statele donatoare, după obținerea 
finanțării proiectului.  

 



Măsura a – Iniţiere /Dezvoltare de parteneriate 
stimulează:  
 

- promotorii de proiect din România care caută 
potenţiali parteneri din Islanda, Liechtenstein 
sau Norvegia; 

- potenţialii parteneri din Islanda, Liechtenstein 
sau Norvegia care caută să realizeze proiecte în 
comun cu organizaţii/artişti din România.  

 

Acțiuni parteneriat contractate / în evaluare – 49, 
echivalent a cca 70.000 euro. 



ACTIVITĂŢI  ELIGIBILE  
Măsura a – Iniţiere /Dezvoltare de parteneriate  
 

- Întâlnirea şi căutarea de parteneri potenţiali 
pentru proiecte viitoare în parteneriat dintre 
instituţii româneşti şi parteneri din ţări 
donatoare; 

- Participarea la conferinţe, seminarii, întâlniri 
organizate de potenţiali parteneri din ţările 
donatoare cu scopul de a identifica modalităţi de 
colaborare şi parteneri pentru proiecte în 
parteneriat. 



BENEFICIARI ELIGIBILI  
România: 

• Entități publice: autorități locale și naționale; instituţii 

culturale; instituții de învățământ superior și institute 

de cercetare; 

• ONG-uri; 

• Persoane fizice:creatori, artişti, experți în domeniul 

cultural; studenți din învățământul superior. 

State donatoare 

• Organisme publice care activează în domeniul culturii, 

patrimoniului natural și cultural; 

• ONG-uri și non-profit; 

• Persoane fizice:creatori, artişti, experți în domeniul 

cultural; studenți din învățământul superior. 

Persoanele fizice trebuie să fie înregistrate ca PFA-

uri, întreprinderi individuale. 
 



Cheltuieli eligibile 
- Valoare finanţare relaţii bilaterale – 1500 

euro/deplasare; 
- Plata costurilor se face prin rambursare, după 

aprobarea raportului final și a cererii de 
rambursare şi prezentarea documentelor 
justificative; 

- Termen de rambursare – 30 zile de la aprobarea 

raportului final și a cererii de rambursare; 
- Costuri eligibile 

• transport internaţional şi naţional; 
• cazare; 
• diurnă; 
• participare conferinţe, ateliere şi seminarii. 

 
 

 



 
Barem costuri călătorie pentru decontare 
 
Participanţi ce călătoresc în           Cazare/euro/zi             Diurnă/euro/zi 
Islanda                                                         130                                 35 
Norvegia                                                      150                                 35 
Romania                                                        60                                  35 
 

Acte necesare pentru solicitanţi (se depun în limba engleză) 

- Formularul cererii de finanțare; 
- Declaraţie de eligibilitate solicitant; 
- Scrisoare de exprimare a interesului din partea potenţialului 

partener; 
- Declaraţie de eligibilitate partener; 
- Documente care să ateste participarea la un eveniment 

specific (unde este cazul). 
 



Evaluarea acțiunilor bilaterale de parteneriat 
      

      Administrativă şi de eligibilitate 
Dosarul aplicaţiei este trimis în 2 exemplare şi o varianta 

electronică; 

Dosarul include declaraţia de eligibilitate a solicitantului semnată şi 

ştampilată; 

Dosarul include scrisoarea de intenţie a unui partener potenţial; 

Solicitantul şi potenţialul partener sunt eligibili; 

Suma solicitată este de maxim 1500 euro; 

Perioada de implementare nu depăşeşte 25 aprilie 2014. 

Tehnică 
Contribuţia la obiectivele Programului  - maxim 20 puncte; 

Motivaţia pentru acţiunea de parteneriat  - maxim 30 puncte; 

Descrierea acţiunii de parteneriat   - maxim 40 puncte; 

Buget      - maxim 10 puncte. 

     Punctaj minim de finanţare: 70 puncte 
 



Pentru contactarea de parteneri din ţările donatoare 

 



Contact 
 

www.fonduri-diversitate.ro,  
 

www.umpcultura.ro  
 

Unitatea de Management a Proiectului  
            Ministerul Culturii               

Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, Bucuresti 
 

Tel/fax.:  +4021 224 4512 
 

office@fonduri-diversitate.ro 
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