
    

 

          
 

APEL - REZIDENȚE ARTISTICE PRIVIND MIGRATIA SI INTEGRAREA SI 
CONTRIBUȚIA POZITIVĂ A MIGRATIEI LA COMUNITATEA LOCALĂ 

Proiect CLARINET-Communication of Local AuthoRities for INtegration in Euro-
pean Towns, AMIF nr. 821562 

 

Art. 1 // Scop și obiective 

 

În cadrul proiectului CLARINET oferim posibilitatea creatorilor din România de a participa la un 

program de rezidență artistică cu o durată de 10 zile în perioada iunie-august 2021, în Constanta, la malul 

Mării Negre. 

 

Artiștii vor lucra pe tema migrației și a dialogului intercultural, având oportunitatea de a interacționa cu 

comunitatea locală, autorități, organizații neguvernamentale, imigranți și alți actori relevanți în vederea 

realizării unor creații artistice, ce vor fi folosite ca și elemente creative pentru campaniile de comunicare 

derulate de autoritățile locale menite să evidențieze contribuția pozitivă a migranților în cadrul 

comunităților gazdă în care se desfășoară proiectul CLARINET. 

 

Participanții selectați vor explora realitatea de zi cu zi a comunității locale, vor cerceta  și analiza situațiile 

critice, experiențele, poveștile și percepțiile localnicilor, coabitarea cu noii locuitori, și vor încerca să 

aducă o nouă interpretare a ceea ce înseamnă contribuția pozitivă a migranților la comunitatea gazdă, 

respectiv municipiul Constanța și regiunea Dobrogei, prin viziunea lor artistică.   

 

Pe perioada șederii în comunitatea locală, cei doi artiști vor realiza o creație artistică originală, ce va fi 

prezentată publicului. Creatorii vor folosi ca inspirație atât observațiile lor asupra comunității, cât și 

observațiile din timpul întâlnirilor și vizitelor realizate pe perioada șederii, astfel încât să poată exprima 

prin creativitatea lor o contra-narațiune eficientă, care să demonteze clișee și stereotipuri. Astfel, creațiile 

artistice realizate vor oferi o nouă perspectivă asupra zonelor de frontieră, care sunt văzute ca locuri de 

conflict și tensiune socială.   

 

Art. 2 // Beneficiari  

 

Apelul este deschis pentru creatorii din România, incluzând toate categoriile/domeniile artistice: arte 

vizuale, muzică, fotografie, video, teatru, spectacol, design, arte plastice etc.. Fiecare candidat participă 

individual. Nu sunt premise grupurile de artiști. Participarea este gratuită. 



    
      

 

 

Art. 3 // Termen limită  

 

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 28 mai 2021. 

 

Dacă unul dintre creatorii selectați renunță sau nu este disponibil în termen de 5 zile calendaristice de la 

comunicarea selecției, promotorii își rezervă dreptul de a selecta un alt artist de pe lista participanților 

admiși în competiție.  

 

Art. 4 // Cerințe pentru participare  

 

Pentru înscriere, trimiteți următoarele documente la adresa de email: 

asociatianovapolis@gmail.com: 

• formularul de înscriere, poate fi descărcat aici  -.....link 

• o scrisoare motivațională care să cuprindă maxim 3000 de caractere, inclusiv spațiile;  

• curriculum vitae;  

• portfoliul artistic trimis în format pdf, prin Wetransfer sau link Dropbox (pentru video, vă rugăm să 

trimiteți link-uri de Vimeo sau YouTube) 

 

Aplicațiile trebuie să fie redactate în limba română sau în limba engleză, și trimise la 

asociatianovapolis@gmail.com 

Aplicațiile primite după termenul limită, respectiv 28 mai 2021, sau cele care sunt redactate într-o altă 

limbă, nu vor fi luate în considerare. 

Participarea este gratuită. Apelul este deschis tuturor creatorilor din România, indiferent de naționalitate, 

sex, religie, orientări sociale și politice.  

 

Art. 5 // Selecția  

 

Procesul de selecție al celor 2 artiști este realizat de un grup de experti ai proiectului, decizia finala 

apartinand promotorilor proiectului in conformitate cu criteriile si principiile rezidentei artistice.  

Numele celor 2 artiști selectați va fi publicat pe website si socila media si in scopul vizibilitatii si raportarii 

proiectului CLARINET. 

Artiștii selectați vor primi pe email detaliile legate de desfasurarea rezidentei artistice. 
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Art. 6 // Condiții de participare  

 

• Fiecare artist selectat trebuie să accepte cerintele proiectului indicate în art. 1 

• Fiecare artist selectat își ia angajamentul de a fi disponibil pe toată durata șederii/rezidentei de 10 zile, 

în perioada iunie - august 2021. 

• Fiecare artist lucrează pe propria răspundere și va lua măsurile necesare de protecție pentru sine și a 

celor din jur. De asemenea, promotorii nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele produse, fie din 

neglijență sau din lipsă de experiență.    

 

Art. 7 // Cheltuili de deplasare, cazare, taxe și costuri de producție  

 

Pentru creatorii selectați, promotorii vor acoperi următoarele costuri (pe baza de decont / Suma 

disponibilă per artist pentru fiecare catergorie / realocare costuri):  

- cheltuieli de deplasare si transport local, dacă este necesar- 150€ per artist. 

- cheltuieli cu servirea mesei – 200 € per artist.;  

- cazare, dacă este necesar – 500 € per artist.; 

- o sumă de 500€ (onorariu brut) pentru fiecare artist, care va fi acordată la final, îndată ce artiștii și-au 

finalizat lucrările și au trimis toate documentele financiare solicitate semnate.  

- costurile de producție în cuantum de 600€ per artist pentru realizarea lucrărilor finale.  

Notă: Este posibilă realocarea bugetului disponibil pe o categorie de costuri pentru o altă linie de buget cu 

informarea prealabilă și acceptarea scrisă a realocării din partea promotorului. 

 

Art. 8 // Dreptul de proprietate 

 

Fiecare participant acordă/transferă promotorilor dreptul de proprietate asupra lucrărilor/ creației 

artistice realizate și autorizația de a le reproduce, numai în scopuri legate de proiectul CLARINET. 

Proprietatea intelectuală a operelor aparține autorilor.  

 

Art. 9 // Confidențialitate și autorizare de utilizare a informațiilor  

 

Prin completarea formularului de participare, fiecare participant își dă consimțământul promotorilor, 

asupra tipăririi, publicării, expunerii în mod gratuit, a lucrărilor/ creației artisitice și prezentarea publică 

a lucrărilor/ creației artistice, inclusiv vizibilitate și raportare în cadrul proiectului CLARINET.  

 

 



    
      

 

Art. 10 // Contacte  

 

Asociatia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare 

E-mail: asociatianovapolis@gmail.com 

Mobil: +40725259919 

 

Art. 11 //Scurtă descriere a proiectului CLARINET  

 

Asociația Novapolis- Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare în parteneriat cu Primăria 

Constanța derulează în România, în perioada 01.01.2019-31.12.2021, proiectul “Communication of Local 

AuthoRities for INtegration in European Towns” [Comunicarea autorităților locale pentru integrare în 

orașele europene] (CLARINET), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Azil, Migrație și 

Integrare (FAMI), contract nr. 821562. Proiectul CLARINET este condus de Municipalitatea Lampedusa 

și Linosa, fiind implementat printr-un parteneriat multi-actori din 8 state membre UE, respectiv 7 

autorități locale situate în zonele de frontieră, 9 organizații ale societății civile și 2 rețele internaționale. 

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare cu privire la contribuția pozitivă 

a migranților la societățile din UE. Concordant acestui obiectiv general, proiectul își propune pe de o 

parte să identifice și să promoveze bunele practici ale autorităților locale în derularea de campanii publice 

de comunicare privind migrația și integrarea la nivelul UE și, pe de altă parte, să le permită autorităților 

locale de frontieră să implementeze cu succes campanii de comunicare privind migrația și integrarea prin 

oferirea de sprijin specific si formare profesională la locul de muncă. 

 

Rezultatele preconizate prin implementarea activităților proiectului sunt următoarele:  

 Organizarea “Premiului European pentru campaniile de comunicare publică ale autorităților 

locale privind migrația și integrarea”; 

 Crearea unui kit de resurse (Positive Storytelling Kit) privind migrația și integrarea pentru 

autoritățile locale; 

 Implementarea unor programe de formare pentru autoritățile locale privind comunicarea publică 

pe teme de migrație și integrare la nivel local; 

 Dezvoltarea a 8 reședințe pentru artiști în teritoriile implicate; 

 Organizarea și promovarea a 8 campanii de comunicare publică privind migrația desfășurate de 

autoritățile locale implicate. 

Informații despre proiect se pot regăsi pe site-ul proiectului www.clarinetproject.eu . 
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