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Finanțare de 225.000 lei pentru proiecte din comunitatea locală. Aplică până pe 25 iulie! 

Bucureștenii care doresc să intre în competiția pentru proiecte de design urban din cea de-a 

doua ediție a “Mobilizăm excelența”, programul de responsabilitate socială creat de Porsche 

România și dezvoltat împreună cu Fundația Comunitară București, mai au la dispoziție o 

săptămână pentru a trimite aplicația. Termenul limită este 25 iulie, ora 23:59, iar condițiile de 

eligibilitate și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.mobilizamexcelenta.ro.  

 

Programul se adresează exclusiv celor care își desfășoară activitatea în București și Ilfov și va 

finanța maximum cinci proiecte de design urban. Direcția de Design urban se adresează 

organizațiilor, instituțiilor, grupurilor de inițiativă sau persoanelor care doresc să inițieze proiecte 

de revitalizare urbană, în acord cu principiile inovative de economie de resurse și sustenabilitate. 

Fondul total de finanțare este de 225.000 lei. După selecția câștigătorilor, publicul larg poate vota 

online proiectul și bursierul care vor primi câte o finanțare suplimentară de 10.000 de lei. 

 

Aplicațiile vor fi jurizate de un comitet de selecție independent, format din experți recunoscuți în 

domeniul lor: 

 

Șerban Sturdza – președinte, Ordinul Arhitecților din România, filiala București; Marius Marcu-

Lapadat – decan, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, Facultatea de Design 

Interior; Mirela Duculescu – istoric al designului, Universitatea Națională de Arte din București; 

Oana Luca - conferențiar universitar, Facultatea Tehnică de Construcții București, Departamentul 

de Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională; Mihnea Ghilduș - membru în echipa de management 

Prispa, fondator Dizainăr.ro; Mircea Ilie – Sustainability Leader, IKEA România; Cristina Vlădescu – 

Specialist Marketing, Divizia piese de schimb și accesorii, Porsche România. 

 

Gândit ca o formă de investiție pe termen lung în comunitatea locală, programul este dezvoltat pe 

trei direcții strategice: Design urban, Educație urbană, Burse de excelență și are un buget total de 

de 514.500 de lei.  

 

 Cea de-a treia direcție a programului va demara în toamnă. Aceasta constă în susținerea unui 

proiect pilot, realizat împreună cu Asociația “De-a arhitectura”, în cinci instituții de învățământ din 

București - cursul extracurricular de “Educaţie de arhitectură şi mediu construit”.  

 

CONTACTE DE PRESĂ: 

Marina Smărăndescu 

Project Manager, Porsche România 

Tel: 0732 970 427 

Email: marina.smarandescu@porsche.ro 

 

 

Andreea Pătru 

Manager comunicare, FCB 

Tel: 0749 048 989 

Email: andreea@fundatiacomunitarabucuresti.ro
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