ANUNȚ DE INTENȚIE

În conformitate cu prevederile:
· OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020
· HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020
· Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programe
Operaţionale (aprobată prin Hotararea nr 20479/24.10.2016)
· Ghidul aplicantului Apelul nr. 2 “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”
Centrul Cultural al Municipiului București – ARCUB caută parteneri pentru
implementarea proiectului cu titlul Muziconexiuni - Consolidarea cooperării culturale prin acțiuni
muzicale pentru dezvoltarea publicului și valorizarea patrimoniului cultural, proiect propus spre
finanțare în cadrul Programului RO-CULTURA prin Granturile SEE 2014 – 2021.
Proiectul se va desfășura în perioada mai 2022 - iulie 2023 și va cuprinde acțiuni de
dezvoltare profesională și personală prin muzică și pedagogiile muzicale de tip activ, practică și
diseminarea principiilor educației muzicale de tip activ prin intervenții în diferite structuri
culturale, sociale, educaționale, medicale sau paramedicale din România, realizarea unor produse
cultural – muzicale inovative accesibile atât publicului de specialitate cât și publicului larg.
Entitățile interesate de parteneriat în cadrul proiectului propus trebuie sa fie de tip
ONG înfiinţat ca persoană juridică în România, având expertiză in educația muzicala de tip activ.
Cei interesati sunt invitati sa transmita la adresa de email secretariat@arcub.ro, urmatoarele
documente:
• Scrisoare de intenție în care să expună motivele pentru care ar fi interesați să participe în
calitate de parteneri în cadrul proiectului Muziconexiuni;
• Documente care justifică experienta in educația muzicala de tip activ (rapoarte de activitate
din anii anteriori din care sa reiasa organizarea de evenimente în domeniul educației muzicale de
tip activ, expertiza în predarea/aplicarea metodelor muzicale Dalcroze, Orff, Kodaly)
• Copie dupa actul constitutiv si statut
• Lista a proiectelor relevante organizate, susținute sau in care au fost implicați responsabili ai
organizației

• Descrierea experientei relevante pentru proiectul de mai sus, a persoanelor/ care vor fi
implicate in proiect.
Pertenerii vor fi selectați analizând următoarele criterii obligatorii:
- Să poată susține, prin statutul său, obiectivele promovate prin proiectul Muziconexiuni Consolidarea cooperării culturale prin acțiuni muzicale pentru dezvoltarea publicului și valorizarea
patrimoniului cultural;
- Să poată sprijini și coopera în orice mod legal cu instituții publice și private, școli de muzică,
Conservatoare, școli de dans, teatru, asociații culturale, alte școli indiferent de nivelul lor, centre
de pregătire terapeutică;
- Să poată înființa și organiza cursuri/seminarii și prezentări pentru informare și promovarea
metodelor muzicale de tip activ în rândul educatorilor/învățătorilor/profesorilor și altor
profesioniști care activează în diferite domenii atât artistice cât și non-artistice;
- Să poată organiza conferințe, demonstrații, spectacole, concerte în colaborare cu alte instituții
publice și private ;
- Să promoveze cercetarea, studiul, inițiativele culturale, schimbul de idei, experiențe și cunoștințe
legate de educația muzicală de tip activ;
- Să poată realiza proiecte muzicale, culturale și educaționale, precum și în alte domenii, precum
și formare, consultanță și consiliere în realizarea unor astfel de proiecte.
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