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Intrebări și clarificări la adresa 
burse@neoartconnect.ro până la data 
de 15 noiembrie 2022.

Detalii despre proiect www.neoartconnect.ro

Regulament de participare
Tema - RECONECTARE 

Unde - detalii la burse@neoartconnect.ro

Cine - absolvenți de învățământ superior, vârsta 20-30 ani

De ce -ai șanșa să primești una dintre cele 5 burse NEO 

ART CONNECT, să te alături unei echipe de specialiști, să 

te regăsești pe platforma programului și în rețeaua 

națională, să participi la sesiunile de mentorat, să îți 

realizezi propriul proiect cu care să participi la o 

serie de evenimente expoziționale care să îți ofere 

vizibilitate și promovare în activitatea ta

Când 30 septembrie – 27 noiembrie 
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Condiții de participare
1. Să răspundă la specificul programului, să cumuleze cel puțin o 

dimensiune din cele două domenii vizate, respectiv arte și 
științe, sau să lucreze la intersecția celor două, de exemplu 
artă vizuală, multimedia, performance, film, arhitectură și 
design. Sunt încurajate proiectele pluridisciplinare. Sunt 
acceptate aplicații de tip artist duo/collective. Dezvoltarea 
proiectului poate fi făcută împreună cu experții noștri în 
domeniu. 

2. Să cuprindă o scrisoare de intenție
3. Să fie originale
4. Dosarul să fie depus în termenul anunțat de organizator
5. Dosarul să cuprindă următorele documente:

A. cv, statement, imagine tip portret, schițe ale proiectului* 
(tehnice/artistice) , imagini (opțional), documentație 
referitoare la materiale și tehnici de lucru

B. documentele trebuie să fie in format editabil
C. formularul de înscriere completat și semnat

6. Proiectul propus să  dovedească predictibilitate reală de 
realizare în perioada indicată de organizator

7. Prin depunerea formularului aplicantul se obligă să participe 
la sesiunile de mentorat, la evenimentele de prezentare și 
mediatizare ale proiectului

* sunt acceptate și aplicațiile cu proiecte care 
sunt în procesul de realizare și continuă un 
demers care răspunde temei

8. Prin depunerea formularului aplicantul se obligă să anunțe toate 
dificultățile întâmpinate in procesul de producție

9. Proiectul propus trebuie să fie transportabil, să nu depășească o 
suprafață de 5 mp, o înălțime de 3 m și o greutate de 15 kg, iar 
bugetul pentru realizarea acestuia nu trebuie să depășească suma 
de 500 euro, pentru producție/prezentare, alocat fiecărui 
participant. Bugetul rămas, nefolosit, se poate realoca. 

10. Cei 5 participanți/grupe de participanți selectați în urma 
jurizării vor beneficia de următoarele:
A. 600 de euro bursă, în perioada februarie - martie 2022 (în două 

tranșe a câte 300 euro)
B. O sesiune de mentorat fizic și online, în aceeași perioadă
C. Sprijin pentru realizarea proiectului
D. Buget de producție
E. Expunere la evenimentele expoziționale organizate în cadrul 

programului Neo Art Connect, național, cu mențiunea că timp de 1 
an din momentul finalizarii programului fiecăruia, lucrarea va 
fi itinerată în exclusivitate de organizator. Drepturile de 
imagine aparțin organizatorului și expunerea lucrării de către 
artist va fi făcută cu mențiunea Proiect realizat în cadrul 
programului Neo Art Connect.



APEL PROIECTE

NEO ART CONNECT
PILOT 2022-2023
Reconectare

4/4

1. Să răspundă la specificul programului, să cumuleze cel puțin o 
dimensiune din cele două domenii vizate, respectiv arte și 
științe, sau să lucreze la intersecția celor două, de exemplu 
artă vizuală, multimedia, performance, film, arhitectură și 
design. Sunt încurajate proiectele pluridisciplinare. Sunt 
acceptate aplicații de tip artist duo/collective. Dezvoltarea 
proiectului poate fi făcută împreună cu experții noștri în 
domeniu. 

2. Să cuprindă o scrisoare de intenție
3. Să fie originale
4. Dosarul să fie depus în termenul anunțat de organizator
5. Dosarul să cuprindă următorele documente:

A. cv, statement, imagine tip portret, schițe ale proiectului* 
(tehnice/artistice) , imagini (opțional), documentație 
referitoare la materiale și tehnici de lucru

B. documentele trebuie să fie in format editabil
C. formularul de înscriere completat și semnat

6. Proiectul propus să  dovedească predictibilitate reală de 
realizare în perioada indicată de organizator

7. Prin depunerea formularului aplicantul se obligă să participe 
la sesiunile de mentorat, la evenimentele de prezentare și 
mediatizare ale proiectului

8. Prin depunerea formularului aplicantul se obligă să anunțe toate 
dificultățile întâmpinate in procesul de producție

9. Proiectul propus trebuie să fie transportabil, să nu depășească o 
suprafață de 5 mp, o înălțime de 3 m și o greutate de 15 kg, iar 
bugetul pentru realizarea acestuia nu trebuie să depășească suma 
de 500 euro, pentru producție/prezentare, alocat fiecărui 
participant. Bugetul rămas, nefolosit, se poate realoca. 

10. Cei 5 participanți/grupe de participanți selectați în urma 
jurizării vor beneficia de următoarele:
A. 600 de euro bursă, în perioada februarie - martie 2022 (în două 

tranșe a câte 300 euro)
B. O sesiune de mentorat fizic și online, în aceeași perioadă
C. Sprijin pentru realizarea proiectului
D. Buget de producție
E. Expunere la evenimentele expoziționale organizate în cadrul 

programului Neo Art Connect, național, cu mențiunea că timp de 1 
an din momentul finalizarii programului fiecăruia, lucrarea va 
fi itinerată în exclusivitate de organizator. Drepturile de 
imagine aparțin organizatorului și expunerea lucrării de către 
artist va fi făcută cu mențiunea Proiect realizat în cadrul 
programului Neo Art Connect.

*important –  textele de prezentare 
trebuie trimise în word și în limba 
română, iar imaginile de prezentare 
trebuie trimis în format jpg/png 
dimensiune maximă de 2,5 Mb


