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APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE
Fundația ART 2007 anunțӑ lansarea competiției de granturi mici “ARTA ÎN
ṢTIINṬELE VIEṬII ÎN MILENIUL AL III-lea”.
Scopul acestui apel este constituirea unor echipe pluridisciplinare aparținȃnd diverselor
entitӑți de profil din Romȃnia pentru abordarea unor teme cu caracter de originalitate
integrȃnd preocupӑrile umaniste cu cele umanitare, respective arta si medicina. Se urmareste
astfel promovarea unor idei novatoare cu randament, rezultate practice, impact si perspective
de dezvoltare pe termen lung precum si identificarea elementelor reale de progres, eficienta si
reproductibilitate cu elaborarea unui protocol de aplicare practica.
Urmӑtoarele activitӑți sunt considerate eligibile:
- organizarea de acțiuni de informare, ateliere practice si seminarii integrative care sӑ
promoveze interdependența dintre arta si stiintele vietii;
- activitӑți de responsabilizare și creștere a constiinței publicului larg fațӑ de aspectele sociale
ale artelor și științelor vieții;
- cercetӑri interdisciplinare ȋntre cele douӑ domenii.
Aplicanți. Pot aplica studenți, masteranzi, doctoranzi sau doctori ȋn științӑ, cadre didactice
sau cercetӑtori care provin dintr-o instituție de ȋnvӑțӑmȃnt artistic sau medical din Romȃnia.
In cazul in care aplicantul este student (minimum anul IV pentru studentii la medicina),
masterand sau doctorand, acesta va trebui sӑ fie coordonat de un director de proiect cu
aceeași apartenențӑ care sӑ fie cel puțin asistent, șef de lucrӑri sau cercetӑtor științific.
Echipa poate fi alcatuita din maximum 5 persoane (inclusiv directorul de proiect)
Perioada de depunere a aplicațiilor este intre 2 – 12 iunie 2015.
Aplicațiile vor fi trimise pe e mail la adresa office@danagallery.ro,
dana_art_gallery@yahoo.com pȃnӑ la cel tȃrziu 12 iunie 2015.
Durata proiectului este de 12 luni
Redactarea și prezentarea proiectului
Proiectul va fi redactat ȋn limba englezӑ sau romȃnӑ și va conține titlul, rezumat, motivația,
obiective, metodologia, planificarea in timp a activitatilor, buget, echipa. Sunt necesare CVurile membrilor echipei.
Bugetul estimat
Finanțarea estimatӑ este de maximum 10000 RON.
Fundația poate finanța maximum douӑ proiecte, cel mai bine clasate din totalitatea celor
depuse. Cuantumul exact al finantarii unui proiect va fi decis de Fundatie, dar nu va putea fi
mai mic de 5000 RON. Fundația ȋși rezervӑ dreptul de a anula finanțarea care face obiectul
acestei competiții de proiecte ȋn situația ȋn care Comisia de evaluare considerӑ cӑ aplicanții
nu ating nivelul de excelențӑ impus.

Evaluarea proiectului
Comisia de evaluare va fi alcӑtuita din:
- un critic sau specialist ȋn artӑ
- un medic - doctor ȋn științe medicale
- un reprezentant al fundației.
Membrii comisiei vor aprecia și nota urmӑtoarele criterii:
- originalitatea proiectului
- interesul practic al proiectului pentru direcțiile de acțiune ale Fundației
- acuratețea cererii de finanțare
- analiza contribuției directorului de proiect și a fiecӑrui membru al colectivului
- raportul calitate/cost
- aplicabilitatea practicӑ a proiectului
Rezultate estimate
Dupa finalizarea proiectului rezultatele acestuia vor fi facute publice in cadrul unui
eveniment sustinut de Fundatie. In cazul proiectelor de cercetare rezultatele acestora vor
putea fi publicate sau comunicate numai sub egida și cu acordul Fundației și a Universitӑții
din care face parte directorul de proiect.
Rezultatele evaluӑrii
Rezultatele finale ale evaluӑrii proiectelor vor fi anunțate pe e mail directorului de proiect
conform calendarului competiției.
Contestații
Eventualele contestatii pot fi inaintate de directorii de proiect intr-un interval de 48 ore din
momentul comunicӑrii rezultatelor evaluӑrii.
Decizia finalӑ asupra finanțării proiectului va fi afișatӑ pe site-ul www.danagallery.ro
Calendarul competiției
Lansarea competiției: 2 iunie 2015
Trimiterea aplicatiilor: 2 – 12 iunie 2015
Anunțarea rezultatelor preliminare: 17 iunie 2015
Contestații: 18 – 19 iunie 2015
Publicarea rezultatelor finale: 22 iunie 2015
Contractarea: iulie 2015
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