ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
Str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, Bucureşti, tel/fax: 021 317 26 34; 021 317 26 35

ANUNŢ
sesiunea de evaluare şi acordare a finanţării din timbrul arhitecturii
pentru itinerarea de expoziţii în anul 2014
1. Sesiunea de evaluare şi acordare a finanţării se organizează în data de 28 aprilie 2018.
2. Evaluarea şi acordarea finanţării se fac de către membrii Colegiului director.
3. Pot depune proiecte numai filialele şi Ordinul. În cazul în care expoziţiile sunt iniţiate şi
realizate de către terţi (echipe, fără personalitate juridică sau ONG-uri), acestea vor fi
preluate de filiale sau Ordin pe baza unui parteneriat. Cererea de finanţare (cea utilizată
pentru proiectele culturale) va fi completată fie de filială/grup de filiale, fie de Ordin.
4. Documentaţia pentru solicitarea finanţării va cuprinde:
a) cerere de finanţare – potrivit anexei nr. 1 la Normele metodologice privind
finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale din
sumele colectate din timbrul arhitecturii;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli – potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice
privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale
din sumele colectate din timbrul arhitecturii;
c) nota de fundamentare a bugetului.
5. Documentaţia de solicitare a finanţării se va înainta la secretariatul Ordinului, în pachet
închis, până cel târziu în data de 15 aprilie 2014, orele 17,00, inclusiv data poştei.
6. Pentru a aplica, filialele teritoriale şi Ordinul trebuie să aibă în vedere următoarele:
a) prezentarea clară a parcursului itinerariului expoziţiei etapele succesive urmând a
curge una după alta şi nu cu timpi morţi prin întoarcerea după fiecare etapă la
filială sau, după caz, la locul unde a fost realizată respectiva expoziţie;
b) domeniile principale în care se realizează expoziţia pentru a cărei itinerare se
solicită finanţare sunt: arhitectură, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi
promovarea publică a arhitecturii, dezvoltare durabilă, diversitate culturală,
patrimoniu cultural, intervenţie culturală;
c) criteriile de realizare şi itinerare a expoziţiei trebuie să fie realiste, coerente şi
clare;
d) expoziţia şi itinerarea acesteia trebuie să aibă în vedere un impact important
asupra publicului în general şi nu a unui public specializat;
e) în procesul de evaluare a aplicaţiei pentru acordarea finanţării se va ţine cont şi de
aportul propriu al aplicantului la suportarea unor cheltuieli necesare itinerării;
f) fiecare proiect integrat privind itinerarea unei expoziţii va avea un responsabil din
partea filialei care a aplicat, responsabil care va îndeplini obligaţiile referitoare la
expoziţie, asigurarea itinerării acesteia, modul în care se efectuează cheltuielile
potrivit bugetului aprobat, alte obligaţii.
Informaţii suplimentare la:
tel/fax: 021 317 26 34; 021 317 26 35
e-mail office@oar.org.ro
11 martie 2014
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