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Burse de idei
pentru proiecte
culturale

Bursele de idei fac parte din
ansamblul mecanismelor de sprijin
pregătite de Primăria Capitalei prin
ARCUB pentru sectorul cultural din
București.

Programul își propune
dezvoltarea unui portofoliu
de idei care oglindesc
nevoile culturale majore
ale orașului. Ideile
selectate vor fi susținute
ulterior în vederea
dezvoltării și implementării
atât de către ARCUB, cât și
de către partenerii
programului și alți
parteneri și finanțatori
publici sau privați,
prioritizând implicarea
câștigătorului bursei în
acest proces. Depunerea, selectarea ideilor și acordarea burselor;

Incubatorul de idei;
Târgul de idei: prezentarea publică a ideilor selectate

Programul București RE:Imaginat este un apel de idei de
proiecte culturale adaptate nevoilor și contextului actual al
Bucureștiului. 

Programul este inițiat de Primăria Municipiului București prin
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București
și implementat în parteneriat cu Fundația The Institute, DC
Communication SRL, Filiala Teritorială București a Ordinului
Arhitecţilor din România, Nod Makerspace, Zeppelin, Attila
Kim Architects și Insula 42, cu sprijinul Direcției Cultură,
Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București.

Scop
Scopul acestui mecanism este identificarea unor idei de
proiecte transformatoare pentru București și pentru impactul
culturii în oraș, într-un context pandemic, dar și identificarea
modurilor în care artiștii ar putea contribui la transformarea
orașului. 

Buget
Valoarea totală a fondului se ridică la suma de 186.500 lei, iar
numărul de idei selectate este de 33. Fiecare idee de proiect
selectată a primit o bursă în valoare de 5.000 lei (net).

Beneficiari
Apelul a fost deschis exclusiv persoanelor fizice sau grupurilor
de persoane active în viața creativă din București. Acestea au
trebuit să facă dovada activității culturale, artistice,
educaționale (în domenii care includ, dar nu sunt limitate la:
arte vizuale, arte performative, arhitectură, peisagistică, arte
digitale, educație culturală, intervenție artistică).

Desfășurare (octombrie 2021 - martie 2022)
Programul se desfășoară în trei etape: 
1.
2.
3.
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Idei pentru un
București așa cum
ți-l imaginezi.

Programul de finanțare urmărește
dezvoltarea unui portofoliu de idei care pot
genera o schimbare în ce privește calitatea

vieții în oraș la nivel micro sau macro.
 



Programul urmărește coagularea unor idei de proiecte care să
crească accesul la spațiile publice și atractivitatea acestora
pentru cetățenii orașului, care să-i aducă împreună și să
contribuie la consolidarea identității comunitare și de cartier.

Identificarea unor idei de proiecte
transformatoare pentru București care
pot genera o schimbare în ce privește
calitatea vieții în oraș la nivel micro sau
macro;

Obiective

01.

Dezvoltarea unui portofoliu/
bibliotecă de idei – fezabile și
finanțabile – care răspund temelor și
nevoilor culturale majore ale orașului;

02.

Încurajarea ideilor de proiecte
inter/transdisciplinare care propun
noi perspective și moduri de acțiune,
cu impact pe termen lung, pentru
viitorul Bucureștiului și al regiunii;

03.

Dezvoltarea unei rețele și a unui
mecanism de implementare și susținere
financiară a celor mai bune idei în
colaborare cu alți operatori și
finanțatori publici sau privați.

04.

Alături de aceste obiective prioritare, noul
mecanism de sprijin încurajează adresarea în
subsidiar și a altor obiective subordonate
Strategiei Culturale a Municipiului București
2016-2026.
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Ideile propuse vor răspunde în
mod specific cel puțin uneia
din temele de mai jos.

02
REconectarea afectivă a locuitorilor
Bucureștiului la orașul în care trăiesc –
proiecte participative, colaborative, în
care locuitorii participă activ sau sunt ei
înșiși creatori de conținut;

REconectare 
afectivă

REcuperarea spațiului public de către
locuitorii orașului (creatorii de conținut)
prin proiecte care propun modalități noi
de folosire a spațiului public, care
stimulează întâlnirile, schimbul de idei,
colaborarea între locuitorii din aceeași
zonă, cartier, bloc sau din zone diferite;

REcuperarea 
spațiului public

REdescoperirea istoriei orașului și în
special a istoriilor personale prin
proiecte care documentează și pun în
valoare istoria orașului, a cartierelor sau
a locuitorilor orașului; 

REdescoperirea 
istoriei orașului

REinventarea / REconectarea digitală
prin proiecte care utilizează noile
tehnologii digitale sau multimedia ca
instrument de reconectare a locuitorilor
cu orașul;

REinventare / 
REconectare digitală

REciclare/REfolosire/REsponsabilitate
față de mediu prin proiecte care au în
vedere aspectele legate de mediu și
dezvoltare sustenabilă.

REsponsabilitate 
față de mediu

Teme



Depunerea propunerilor de idei: 28 octombrie – 27 noiembrie 2021
Selecția propunerilor de idei: 28 - 30 noiembrie 2021
Anunțarea propunerilor selectate: 1 decembrie 2021
Depunerea și soluționarea contestațiilor: 2 - 6 decembrie 2021 
Anunțarea selecției finale: 7 decembrie 2021
Încheierea contractelor și alocarea burselor: 8-23 decembrie 2021

Etapa 1

Depunerea, selectarea ideilor și acordarea burselor 
Octombrie - Decembrie 2021

Calendarul
programului

octombrie 2021 - martie 2022

În perioada 21-25 februarie, a avut loc Incubatorul de idei, care a inclus
8 sesiuni de grup,  4 seminarii și 33 de sesiuni individuale dedicate
fiecărui participant selectat. În cadrul acestora, cei 33 de câștigători ai
burselor au beneficiat de consiliere personalizată pentru dezvoltarea
ideilor lor, în vederea implementării proiectelor pe parcursul anului
2022. 

Etapa 2

Incubatorul de idei
21-25 Februarie 2022

Cea de-a treia etapă este un accelerator pentru proiectele
câștigătoare și constă în expunerea publică a ideilor de proiecte sub
forma unui Târg de idei / Expoziție. La Târgul de idei vor fi invitați să
participe reprezentanți ai autorității locale, ai unor instituții publice, 
ai unor organizațiilor private și ai mediului de business.

Etapa 3

Târgul de idei: prezentarea publică a ideilor selectate
26 Martie - 28 aprilie 2022
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Primăriei Municipiului București prin Direcția de Cultură (PMB),
Direcția de Urbanism (PMB) și instituții culturale din București,
precum:

Ministerului Culturii și ai instituțiilor culturale subordonate,
precum: 

Rețelei EUNIC și ai Institutelor Culturale din rețea: 

Centrelor culturale ale Primăriilor de Sector din București
Romanian Business Leaders 
IAA - International Advertising Association Romania

La Târgul de idei vor fi invitați să participe reprezentanți ai
autorității locale, ai unor instituții publice, ai unor organizațiilor
private și ai mediului de business, în vederea susținerii dezvoltării și
implementării proiectelor. Această inițiativă face parte dintr-un
demers al ARCUB de a funcționa ca o platformă de acompaniere și
mobilizare a unor surse diverse de finanțare pentru proiecte
strategice ale orașului în domeniul cultural.

În etapa a III-a vor fi invitați să vadă proiectele selectate,
reprezentanți ai:

Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la
Porţile Bucureştiului”, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”,
Școala de Artă București, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Casa Artelor „Dinu
Lipatti”, Centrul Cultural Expo Arte, Creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, Opera Comică pentru Copii, Casa de Cultură „Friedrich
Schiller”, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Municipiului București, Centrul
PROEDUS, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Odeon, Circul Metropolitan București, Teatrul
Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul de Comedie, Teatrul
Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul Constantin Tănase, Teatrul Excelsior, Teatrul Masca,
Teatrul Stela Popescu, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul Dramaturgilor Români,
Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Centrul pentru Seniori al Municipiului
București.

Muzeul Național de Artă Contemporană din București, Muzeul Național de Istorie din
București, Muzeul Național de Artă, Biblioteca Națională, Teatrul Național din
București;

Institutul Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, Institutul Maghiar, Institutul
Austriac, Institutul Polonez, Institutul Italian, British Council, Institutul Ceh, Institutul
Cultural Român

Târgul de idei

Cea de-a treia etapă a programului București RE:imaginat - Târgul
de idei,  este un accelerator pentru proiectele câștigătoare, care
constă în expunerea publică a ideilor de proiecte care au trecut
printr-un proces de selecție și dezvoltare, sub forma unui Târg de
idei / Expoziție. 
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arhitect, comisarul României
pentru Bienala de la Veneția

ATTILA KIM

consultant cultural
internațional, expert în
politici publice culturale,
fost ministru al culturii

CORINA ȘUTEU

Comisia de
selecție

CEO The Institute
ANDREI BORȚUN 

arhitect, antreprenor în
industrii creative, co-fondator
DC Communication & The Ark

TEODOR FROLU

arhitect, critic şi cercetător în
domeniul arhitecturii şi
urbanismului, redactor-şef al
revistei Zeppelin

ȘTEFAN
GHENCIULESCU

consilier pe patrimoniu al
Filialei Teritoriale București a
Ordinului Arhitecţilor din
România și curator Street
Delivery

DOROTHEE
HASNAȘ

arhitect și co-fondator 
Nod Makerspace

TAMINA LOLEV

Selecția ofertelor culturale a fost făcută de către o
comisie de evaluare și selecție ai căror membri sunt
numiți prin decizie internă de directorul ARCUB.

Din comisia de evaluare fac parte experți în domeniul
politicilor publice, patrimoniului, urbanismului și artelor
vizuale, arhitecți și antreprenori culturali.
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Idei de proiecte
selectate

06
Lista proiectelor finaliste

În prima etapă a programului, a fost selectat un număr de 33 de idei
de proiecte, menite să crească accesul la spațiile publice și
atractivitatea acestora pentru cetățenii orașului, să-i aducă
împreună și să contribuie la consolidarea identității comunitare și de
cartier.







































































ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului
București este o instituție finanțată de 

Primăria Municipiului București.
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