
 
Programul Ministerului Federal al Afacerilor Externe pentru 

conservarea patrimoniului cultural: 

Dialogul cultural în parteneriat pentru protecția diversității 
culturale  

Apel de proiecte  

Programul Ministerului Federal al Afacerilor Externe sprijină încă din anul 1981 proiecte de 

conservare a patrimoniului cultural în întreaga lume. Accentul se pune pe susținerea 

proiectelor din țările în care bunurile culturale și siturile de patrimoniu se află în pericol 

iminent, nefiind însă disponibile fonduri suficiente pentru măsuri de conservare. În prim-plan 

se află proiecte mai mici, majoritatea putând fi implementate în decurs de un an. Programul 

acoperă cele mai diverse măsuri, cum ar fi restaurarea clădirilor istorice, a siturilor care aparțin 

de patrimoniul mondial, documentarea tradițiilor orale și a patrimoniului cultural în pericol. 

Pot aplica pentru acest program instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale și 

persoane fizice din România sau Germania, dacă sunt îndeplinite criteriile ce urmează. 

Informațiile detaliate privind criteriile și procedura formală de depunere a candidaturii se 

găsesc în documentul "Kriterienkatalog engl.” (Catalogul de criterii în limba engleză).  

O aplicație de succes presupune de exemplu că: 

 

-  finanțarea totală este asigurată și toate celelalte posibilități de finanțare din partea 

terților au fost deja epuizate. 

- finanțarea este destinată unui proiect concret, bilateral, și nu unei instituții. 

- nu există dublă finanțare din alte fonduri ale Republicii Federale Germania. 

- este un proiect mic, ușor de gestionat sub aspectul conținutului și al timpului, în 

cadrul căruia au fost finalizate submăsuri, care pot reprezenta o contribuție germană. 

 

În cazul în care doriți să solicitați o finanțare pentru anul 2023, vă rugăm să trimiteți 

Ambasadei descrierea proiectului și planul detaliat de finanțare până cel târziu 31.08.2022 

la adresa de e-mail ku-11@buka.auswaertiges-amt.de. Propunerile de proiect vor fi analizate 

și transmise Ministerului Federal al Afacerilor Externe pentru evaluarea finală.  Vă rugăm să aveți 

înțelegere că există o mare probabilitate ca nu toate proiectele să poată beneficia de 

finanțare. În cazul aprobării proiectului, decizia va fi luată la finele lunii ianuarie 2023.  

Se recomandă transmiterea cât mai rapidă a dosarului pentru a putea completa documente 

lipsă dacă este cazul.  

 

Așteptăm cu interes proiectele dumneavoastră 

Ambasada Germaniei la București 

mailto:ku-11@buka.auswaertiges-amt.de

