Cultural Special Aid
Lansare estimativă : Semestrul II – 2021
Eligibilitatea solicitantului
• IMM-uri;
• Întreprinderi Mari;
• ONG-uri;
• Persoane fizice autorizate (PFA);
• Întreprinderi individuale (II).
Valoarea finanțării
Max. 1.800.000 euro / întreprindere unică
Alocare financiară: Măsurile A-D - 30.000.000 euro.
Ajutor de stat pentru organizatori de festivaluri și evenimente culturale, librării, edituri
și cinematografe.
Cheltuieli eligibile: Festivaluri și organizare evenimente
Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
Acoperirea parțială, în cuantum de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din
anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor
CAEN autorizate, eligibile desfășurate în anul 2019 în România, max. 1.800.000 euro.

Cheltuieli eligibile:












cheltuieli cu închiriere scenotehnică (scene, sunet, lumini, LED screens, proiectoare,
generatoare etc.);
cheltuieli cu închiriere logistică (corturi, garduri, toalete, amenajări interioare backstage, închiriere mobilier, structuri ușoare temporare - e.g. layher, portafloor,
generatoare) ;
cheltuieli cu onorariile artiști care au avut cel puțin 1 reprezentație artistică în
România în cursul anul 2019;
cheltuieli de promovare, producție publicitară și difuzare a activităților culturale din
proiect;
cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect, de exemplu
foto-video (fotografi, cameramani, editori etc), creație (grafică, video etc), digital (app,
web, store).
cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie
electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale,
curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

Măsura B: Librării

Beneficiarii vor primi un procent din buget echivalent cu cota-parte a cifrei de afaceri
rezultată din vânzarea lor de carte în 2019 din total cifră de afaceri din vânzarea de carte a
librăriilor beneficiare, max. 1.800.000 euro.

Cheltuieli eligibile:










cheltuieli cu achiziția stocurilor de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru
achiziția de carte, din care 20% să provină de la edituri mici și minim 20% să fie cărți
ale unor autori români
cheltuieli legate de logistică (transport, depozitare);
cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;
cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale
cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie
electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale,
curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

Măsura C: Edituri
Beneficiarii vor primi un procent din buget echivalent cu cota-parte a cifrei de afaceri
rezultată din vânzarea lor de carte în 2019 (cu excepția cărții preluate sub formă de marfă de
la alte SC) din total cifră de afaceri din vânzarea de carte a editurilor beneficiare, max.
1.800.000 euro.

Cheltuieli eligibile:







cheltuieli pentru producția de carte - minimum 50% din buget va fi alocat pentru
producția de carte și min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi autori români;
cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;
cheltuieli legate de logistică (transport, depozitare);
cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;
cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale;



cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie
electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale,
curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie, chirie.

Măsura D: Cinematografe
Bugetul total al măsurii se stabilește prin calcularea unui cuantum de 20% din pierderea totală
din cifra de afaceri aferentă vânzării de bilete în anul 2020, comparativ cu anul 2019.
Beneficiarii vor primi un procent din buget care corespunde ponderii numărului actual de
ecrane deținute din total număr de ecrane din România (conform date CNC)., max. 1.800.000
euro.

Cheltuieli eligibile:








costuri legate de achiziţionarea drepturilor de exploatarea pentru film românesc și
european - minim 50% din valoarea ajutorului;
costuri pentru promovare, producție publicitară și difuzare (realizarea materialelor
publicitare, afişe, fotografii şi altele de acest gen, spaţii publicitare, spoturi radio şi
TV, afişaj, publicitate în presa scrisă);
alte cheltuieli în vederea distribuirii filmului, respectiv securitate, prim ajutor &
măsuri anti-Covid, servicii de pază, curățenie, mentenanță etc
cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie
electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale,
curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

Schema ajutor de minimis - măsura I
Max. 200.000 euro / întreprindere unică
Beneficiari eligibili: IMM, întreprinderi mari, PFA, II, ONG-uri.
Schema ajutor de minimis - măsura I
Plafon maxim: 200.000 euro/ întreprindere unică, 100% nerambursabil
Acoperirea parțială, în cuantum de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din
anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor
CAEN autorizate, eligibile conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de
minimis.
Domenii finanțate:




Domenii culturale – artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale
(pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu cultural, muzee, cultură scrisă,
educație culturală.
Domenii conexe – activități suport pentru domeniile culturale – scenotehnică (lumini,
sunet, video design), decoruri, rigging, booking, management tehnic, regie tehnică etc.

Nu sunt eligibile moda, design, jocuri video, editare fie in format tiparit fie in format
electronic a ziarelor și revistelor.
Cheltuieli eligibile:











cheltuieli cu personalul angajat pentru derularea activităților culturale, reprezentând
salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale;
cheltuieli cu onorarii, inclusiv contractele de drepturi de autor, necesare derulării
activităților culturale;
cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale;
cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiectelor de inventar
necesare derulării activităților culturale;
cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale necesare derulării
activităților culturale;
cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie
electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale,
curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2.
cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit;
cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă

