
Finanțări nerambursabile
Programul Cultural
Timișoara - Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2023



Finanțarea sesiunilor de selecție din cadrul Programului Cultural Timișoara – Capitală Europeană 
a Culturii în anul 2023 este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Culturii

Sesiunile de selecție de proiecte  sunt  organizate de către:

- Județul Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș 

- Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului 
Timișoara

”Comunicarea Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023” inclusiv monitorizarea și 
evaluarea comunicării  este asigurată de către Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;



PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Implementarea Programului Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii 
Județul Timiș- Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

• Perioada de implementare: MARTIE – NOIEMBRIE 2023

• Buget alocat : 11.300.000 lei

• Sesiuni de selecție : 5 sesiuni



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

Autoritate publică locală cu competența de organizator al Programului cultural 
național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023

În perioada premergătoare și pe parcursul Programului Cultural Timișoara 2023-
Capitală Europeană a Culturii, Consiliul Județean Timiș  a alocat de la bugetul 
local:
• în perioada anilor 2017-2021  suma de 0,85 mil. euro
• în perioada 2022-2023 - 5,65 mil. euro
Prin:

- Instituții publice de cultură subordonate Consiliului Județean
- Programul de finanțare Tim Cultura | T VIII - Manifestări culturale cuprinse în Programul Timișoara 2023  
Capitală Europeană a Culturii
- Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Are competențe de autoritate finanțatoare pentru :

- implementarea Programului Cultural național Timișoara- Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, sub 
autoritatea Județului Timiș;

- gestionarea sumelor  alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii  pentru finanțarea a 5 sesiuni 
de selecție de proiecte : Bega, LightFest+, Theatre Artistic Excellence, LoB2023+, OverBorder Culture+



Sesiune de selecție finanțată  de la bugetul de stat, prin  
bugetul Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, pentru extinderea și 
consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023

Calendarul estimativ de implementare: MARTIE-NOIEMBRIE 2023
Lansare estimată: IANUARIE 2023

Buget și caracteristici:
Buget estimat: 1.500.000 LEI

Valoarea maximă estimată a finanțării pe proiect : 250.000 LEI
Programul de finanțare își propune să activeze zonele ce marchează malurile 
canalului Bega prin spectacole muzicale care utilizează în exprimare și noile 
tehnologii, arta digitală și noile media.
Arii tematice:  Artele spectacolului – muzică  Artă digitală și new media
Tranșe estimate: 50% / 35% / 15%
Alte caracteristici definite prin documentația programului de finanțare



Calendarul estimativ de implementare: MARTIE-NOIEMBRIE 2023
Lansare estimată: IANUARIE 2023

Buget și caracteristici:
Buget estimat: 1.000.000 LEI

Valoarea maximă estimată a finanțării pe proiect : 100.000 LEI
Programul  de finanțare  își propune integrarea în cadrul Programului Cultural 
TM2023, pe parcursul anului 2023, a producțiilor locale, naționale, sau 
internaționale din domeniul artelor vizuale, artelor digitale și new media, 
încurajând proiecte culturale care prezintă instalații în spațiul public având ca 
temă  LUMINA.
Arii tematice:  Artele vizuale / Artă digitală și new media
Tranșe estimate: 50% / 35% / 15%
Alte caracteristici definite prin documentația programului de finanțare

Sesiune de selecție finanțată  de la bugetul de stat, prin  
bugetul Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, pentru extinderea și 
consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023



Sesiune de selecție finanțată  de la bugetul de stat, prin  
bugetul Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, pentru extinderea și 
consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023

Calendarul estimativ de implementare: MARTIE-NOIEMBRIE 2023
Lansare estimată: IANUARIE 2023

Buget și caracteristici:
Buget estimat: 1.650.000 LEI
Prioritate 1: Proiect major la nivel național din domeniul teatrului. 

Valoarea maximă a finanțării: 1.200.000 lei
Prioritate 2: Proiecte locale/naționale dedicate teatrului independent.

Valoarea maximă a finanțării: 450.000 lei
Valoarea maximă a finanțării pe proiect : 150.000 lei

Programul își propune integrarea în cadrul Programului Cultural Timișoara - Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2023  a unor producții teatrale, promovând cele mai importante producții 
contemporane din plan național și local, încurajând deopotrivă  entități din sectorul public și privat

Arii tematice:  Artele spectacolului - teatru
Tranșe estimate: 50% / 35% / 15%
Alte caracteristici definite prin documentația programului de finanțare



Sesiune de selecție finanțată  de la bugetul de stat, prin  
bugetul Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, pentru extinderea și 
consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023

Calendarul estimativ de implementare: MARTIE-NOIEMBRIE 2023
Lansare estimată: IANUARIE 2023
Buget și caracteristici:
Buget estimat: 2.500.000 LEI
Valoarea maximă estimată a finanțării pe proiect: 500.000 lei : 500.000 lei 
Prin acest program  se finanțează proiecte culturale care dezvoltă teme ale stației Light over 
Borders alături de componente cheie ale acesteia menite să valorizeze suplimentar liniile directoare 
ale stației. Rolul programului Light over Borders este de a anima cetățenii și  a-i implica în procesele 
artistice ale programului. Programul este conceput ca o serie de activități culturale și artistice prin 
care cultura este atașată orașului și are efecte tangibile asupra vieții, societății și infrastructurii de 
dezvoltare.

Arii tematice: Arte performative | Artele spectacolului | Literatură | Artă digitală și 
new media
Tranșe estimate: 50% / 35% / 15%
Tipuri de proiecte: proiecte culturale care implică o audiență largă, proiecte culturale 
care au dovedit excelența artistică în activități anterioare, parteneriate regionale și 
internaționale;
Alte caracteristici definite prin documentația programului de finanțare



Sesiune de selecție finanțată  de la bugetul de stat, prin  
bugetul Ministerului Culturii, implementată prin Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, pentru extinderea și 
consolidarea Programului Cultural Timișoara 2023

Calendarul estimativ de implementare: MARTIE-NOIEMBRIE 2023
Lansare estimată: IANUARIE 2023
Buget și caracteristici:

Buget estimat: 4.650.000 LEI
Valoarea maximă estimată a finanțării pe proiect: 750.000 lei : 500.000 lei 
Sesiunea se va concentra pe multi- și interculturalitate, colaborare regională și transfrontalieră, 
interacțiuni internaționale, parteneriate și coproducții.

Arii tematice: Artele spectacolului | Artă digitală și new media | Arte vizuale | 
Promovarea culturii scrise | Patrimoniu
Tranșe estimate: 50% / 35% / 15%
Tipuri de proiecte: parteneriate regionale și internaționale (obligatoriu), proiecte care 
prin excelență artistică și dimensiune pot genera prezența unei audiențe naționale și 
regionale și pot fi promovate la nivel internațional
Alte caracteristici definite prin documentația programului de finanțare



Așteptăm sugestiile dumneavoastră

capitalatm2023@cecart.ro

Ne găsiți și pe

cecart@cecart.ro

mailto:capitalatm2023@cecart.ro

