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Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, cu 
sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Municipiului București lansează 
în data de 18 mai 2022, Sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti afectiv” 
din cadrul Programului de finanţare 2022 destinat sectorului creativ din București. 

 
 
DESPRE PROGRAMUL DE FINANŢARE ARCUB 2022  

  
Programul de finanțare 2022 „Bucureşti afectiv” își propune să finanțeze proiecte care 
creează contexte de întâlnire și reflecție, prin diferite forme artistice, pentru locuitorii 
Bucureștiului și care reimaginează orașul într-un mod mai prietenos și mai deschis 
pentru oameni.  
 
Proiectele finanțate ar trebui să țină cont de perioada pandemică recentă și să 
încurajeze interacțiunea dintre oameni, participarea activă, colaborarea și implicarea 
directă și reconectarea cu orașul, în context artistic. 
 
Programul se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, 
dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: film, pictură, sculptură, 
grafică, arte decorative, instalații, colaj, artă textilă, design, proiecte curatoriale, 
fotografie, street art), educație culturală şi artă comunitară, patrimoniu material și 
patrimoniu imaterial (intervenție culturală urbană, arhitectură), multimedia, artă și 
tehnologie (Noile media, Artă digitală) şi proiecte interdisciplinare şi colaborative.  
 
Propunerile de programe, proiecte și acțiuni se pot derula deopotrivă în spații fizice 
și online și trebuie să fie adaptate eventualelor restricții impuse de pandemie. 
 

 
OBIECTIVE 

 
Pentru atingerea obiectivelor din acest an, Sesiunea de finanţare „Bucureşti afectiv” 
va susţine, cu prioritate, proiecte din domeniile: Educaţie culturală şi artă 
comunitară, Patrimoniu material şi patrimoniu imaterial, Proiecte 
interdisciplinare şi colaborative.  
 
Într-o actualitate influenţată de pandemie, nevoile „afective” ale oraşului sunt 
reapropierea spaţiului public de către cetăţenii oraşului ca loc de interacţiune şi 
conectare comunitară, relansarea experienţei culturale directe, precum şi regenerarea 
şi activarea urbană prin folosirea patrimoniului bucureştean ca o resursă a oraşului. 
 
Obiective pe care proiectele propuse spre finanțare trebuie să le îndeplinească sunt 
următoarele: 
 
 



  

 

Obiectiv 1 
Stimularea participării/implicării active a locuitorilor orașului în proiectele artistice 
(caracter participativ, interactivitate); 
 
Obiectiv 2 
Încurajarea de proiecte care valorifică patrimoniul material / imaterial al orașului sau 
care creează o legătură emoțională cu locuri și spații din București. 
Obiectiv 3 
 
Descentralizarea ofertei culturale și încurajarea unor inițiative la nivelul cartierelor sau 
diferitelor comunități din București. 
 
Obiectiv 4 
Dezvoltarea componentei de educație culturală pentru copii, dar și pentru adulți, care 
să contribuie la creșterea calității cererii în domeniul culturii la nivelul Bucureștiului.  
 
Obiectiv 5 
Activarea spațiului public prin forme artistice diverse și creșterea accesibilității culturii 
pentru toate categoriile de public. 
 
DOMENII ARTISTICE „BUCUREŞTI AFECTIV”  

 
Programul „Bucureşti afectiv” se adresează proiectelor din toate domeniile artistice, 
respectiv: 

• Arte vizuale (film, pictură, sculptură, grafică, arte decorative, instalații, colaj, 
artă textilă, design, proiecte curatoriale, fotografie, street art); 

• Educație culturală și artă comunitară 

• Artele spectacolului (teatru, dans, muzică) 

• Patrimoniu material și patrimoniu imaterial (intervenție culturală urbană, 
arhitectură) 

• Multimedia, artă și tehnologie (Noile media, Artă digitală) 

• Proiecte interdisciplinare şi colaborative. 
 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 

 
Programul de finanţare „Bucureşti afectiv” se adresează: persoanelor  fizice  
autorizate, asociațiilor, fundațiilor, instituțiilor  publice  de  cultură  înființate  în  
condițiile  legii române  altele decât  cele din subordinea Primăriei Municipiului 
București și societăților comerciale care derulează activități culturale. 
 
 
BUGETUL SESIUNII 2022 

 
Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru oferte culturale ce se vor desfăşura 
exclusiv în Bucureşti, în perioada cuprinsă între data semnării contractului de 
finanţare şi data de 15 noiembrie 2022. 

 



  

 

Bugetul disponibil pentru aceasta sesiune de finanțare este de 3.010.000 de lei, 
repartizat astfel:  

o Arte vizuale : 490.000 lei brut;  
o Educaţie culturală şi artă comunitară: 560.000 lei brut;  
o Artele spectacolului: 420.000 lei brut; 
o Patrimoniu material și patrimoniu imaterial: 560.000 lei brut; 
o Multimedia, artă și tehnologie: 420.000 lei brut; 
o Proiecte interdisciplinare şi colaborative: 560.000 lei brut. 

 
Nivel finanțare: Nivelul maxim de finanţare care poate fi solicitată pentru o ofertă 
culturală este de 70.000 lei. 

 
Pentru a fi eligibile, proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de 
minimum 5% din bugetul proiectului. 
 
Un proiect cultural poate fi înscris la un singur domeniu. Pentru a oferi posibilitatea 
de aplicare cât mai multor organizații, un operator cultural poate depune o singură 
oferă culturală în această sesiune. 
 
CALENDARUL SESIUNII  

 

• Termen de depunere: 16 iunie 2022, ora 17:00 

• Publicarea rezultatelor evaluării eligibilității și a conformității administrative:       
1 iulie 2022 

• Publicarea rezultatelor finale (după contestații): 9 august 2022 

• Încheierea contractelor de finanțare: 17-30 august 2022  
 
MODALITATEA DE APLICARE 

 
Începând din acest an, procesul de aplicare pentru sesiunea de finanțare ARCUB se 
desfăşoară exclusiv online, accesând acest link. Ghidul aplicantului, care include 
detalii despre modul de utilizare a platformei și întrebări frecvente, sunt disponibile pe 
site-ul ARCUB în secțiunea Finanțare – Sesiuni de finanțare – București afectiv 
2022. 
 
***  
Regulamentul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, Ghidul aplicantului 
și Anexele solicitate sunt disponibile în secțiunea Finanțare – Sesiuni de 
finanțare – București afectiv 2022. 

https://arcub.submittable.com/submit

