ANEXA LA HOTAREA NR………./ ………….
Nr.
curent
1.

Denumire
asociatie
Asociatia de
Turism si
Ecologie pentru
Tineret Zimbrul
Carpatin

Denumire proiect

Scurta descriere proiect

Suma alocata

Mens Sana In Corpore
Sano - 2017

6.000 lei

15.08-30.10.2017

2.

Asociaţia
Musicando con
Adina Sima

Festivalul National de
Interpretare, Editia I

18.000 lei

octombrie 2017

3.

Asociaţia Art A
La Carte

Festivalul Serile
Lipatti Editia a VI-a –
Anul Aniversar Lipatti
100

4.

Asociaţia Teatrul
Pentru Toti

Festivalul National de
Teatru “Gala
Tanarului Actor”

Organizarea tinerilor in practicarea unui stil de viata
sanatos, prin implicarea acestora in activitati
sportive in natura si protejarea mediului. Initierea
unui grup de 30 de tineri in practicarea orientarii
sportive, organizarea unui concurs de orientare
pentru liceenii din Pitesti si ecologizarea zonei din
Padurea Trivale unde se desfasoara concursul.
Promovarea artei interpretative la nivel national pe 2
genuri de muzica (usoara si musical) in randul
copiilor si a tinerei generatii din mediul rural si
urban - Pitesti - Festivalul National de Interpretare
“Copiii lumii canta” – editia I, desfasurat in Pitesti,
octombrie 2017.
Cu ocazia aniversarii a o suta de ani de la nasterea
marelui pianist Dinu Lipatti, se va organiza in
cadrul Festivalului Serile Lipatti 2017, o editie de
exceptie – atat la Casa Memoriala Lipatti
(Fundateanca) –sectiunea nationala, cat si la Teatrul
Al. Davila Pitesti si Ateneul Roman –sectiunea
internationala.
Organizarea festivalului-concurs se va desfasura pe
parcursul a patru zile, va include pe langa
competitie (6 spectacole) si o serie de patru ateliere
de educatie alternativa prin teatru si un spectacol
invitat. Atelierele vor fi coordonate de traineri cu
experienta in domeniul teatral si cu abilitati
pedagogice ridicate. Proiectul sustine prezentarea
unor noi spectacole de teatru de amatori, contribuind
la dezvoltarea scenei culturale locale.

Perioada

30.000 lei

10.07.-10.12.2017

25.000 lei

03.07.-21.08.2017

5.

6.

Asociatia
Folclorica
“Trivale Junior

Festivalul International Promovarea relatiilor interculturale, valorilor
de Folclor pentru copii imateriale ale popoarelor balcanice, acceptarea
si tineret
diversitatii
culturale
europene,
dezvoltarea
respectului fata de traditii, intelegerea de catre copii
a particularitatilor culturale ale diferitelor natiuni
prin organizarea unui festival – concurs – Festivalul
International de Folclor pentru copii si tineret
“Brauletul”, editia a XI-a, septembrie 2017
(organizare parada, spectacol concurs, work-shop,
vizite obiective turistice judetul Arges, premieri).

Asociaţia
Laudatio
Romana de
Minulescu
Tineret Muntenia

7.

Asociaţia
Studentilor
Universitatii
Pitesti, Carol I

8.

Asociaţia Vocart

Ion Punerea in valoarea a patrimoniului cultural
argesean, cresterea interesului tinerei generatii
pentru valorile argesene, prin promovarea poetului
simbolist Ion Minulescu (tiparirea unei brosuri cu
denumirea “Laudatio Ion Minulescu” – strofe pentru
toata lumea ; simpozion de 3 zile pentru a completa
si promova personalitatea poetului national ;
organizarea unei excursii tematice la Casa
Memoriala Ion Minulescu ; cupa “Ion Minulescu” la
Sah, editia a V-a).
Educatia prin Cultura- Dezvoltarea si promovarea metodelor de implicare a
2017
tinerilor si studentilor in viata culturala argeseana si
implicarea practica in astfel de activitati culturale
prin organizarea unor concursuri de pictura, vizitare
centre culturale patrimoniale, seara culturala cu
videoproiectii ale traseului parcurs si dezbatere
(pentru un grup format din 40 elevi).
Festivalul Traditii
Organizarea Festivalului “Traditii Argesene” care se
Argesene, Editia a VIa va desfasura in centrul comunei Corbeni pe o
perioada de 3 zile in septembrie, reunind interpreti
consacrati ai muzicii populare argesene si nationale,
mesteri populari, artisti plastici si artizani populari,
mici producatori de alimente si bauturi naturale –

22.000 lei

06.09-09.09.2017

5.000 lei

01.08.-22.12.2017

5.000 lei

01.11-30.11.2017

20.000 lei

15.06-15.11.2017

bio si alti pastratori ai folclorului, obiceiurilor si
traditiilor stramosesti, dar si organizarea unor
concursuri traditionale (gatit traditional, taiat lemne,
tuns oi, muls vaca, tractiune cai, ecologizare a raului
Arges etc).
Festivalul International Organizarea unui festival international de poezie
Noptile de Poezie de la care pune in evidenta, in dialogul dintre oamenii de
Curtea de Arges,
cultura si arta, potentialul si valorile culturale antice,
Editia a XXI-a
medievale, moderne si contemporane argesene/
romanesti, pune in circulatie universala poezia
romaneasca actuala, valorile romanesti la sursa,
traducerea si promovarea literaturii scrise – 3
macrorecitaluri plurilingve
si peste 150 de
microrecitaluri ale participantilor romani si straini;
realizarea si deschiderea Expozitiei de Carte a
Editurii Fundatiei; realizarea si vernisarea a 2
Expozitii de Arta; lansarea Antologiei Poesys 21 (in
engleza, franceza, spaniola, romana) etc.

9.

Asociaţia:
Fundatia
Academia
Internationala
Orient-Occident

10.

Fundatia
Memorialul
Inchisoarea
Pitesti

Scoala de Vara
Fenomenul Pitesti

11.

Asociaţia: Club
Sportiv “Preda”
Pitesti

Boxul Argesean la
nivel de performanta

Organizarea si desfasurarea Scolii de Vara
“Fenomenul Pitesti” care isi propune sa intretina
memoria suferintelor din epoca comunista si a
oamenilor care le-au traversat, sa informeze si sa
familiarizeze participantii cu privire la aceasta
perioada din istorie prin prelegerile unor cercetatori
recunoscuti, ale unor personalitati marcante si ale
fostilor detinuti politic care au supravietuit detentiei.
Vor fi selectati 15 studenti care vor beneficia de
5 zile de program propriu-zis : prelegeri, ateliere,
dezbateri, proiectii de filme documentar-artistice,
vizite de documentare.
Selectionarea si pregatirea sportivilor, participarea
la competitii locale si nationale, organizarea unui

12.000 lei

12.07.-18.07.2017

15.000 lei

20.07.-25.07.2017

13.500 lei

Iulie- decembrie
2017

12.

Asociaţia: Tenis
Club AS Pitesti

“Ilona Ghioroaie – O
Certitudine Pentru
Viitorul Tenisului
Romanesc”

eveniment sportiv de amploare nationala “Gala de
box – Cupa Argesului” – editia a IV-a.
Sprijinirea si valorificarea aptitudinilor individuale
intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si
competitii nationale si internationale si obtinerea
victoriei – participarea sportivei la actiunile lotului
national de tineret ; participarea la competitiile
internationale din calendarele oficiale ITF Women
si WTA ; participarea la actiuni de promovare a
tenisului in scolile si gradinitele din Pitesti ;
participarea la demonstratii sportive alaturi de alti
sportivi argeseni de nivel national si international.

18.000 lei

Iulie- decembrie
2017

Notă: Având în vedere faptul că au fost depuse 3 dosare pentru proiecte sportive, din care finanțate doar 2, comisia de analiză și evaluare a propus ca suma
rămasă să fie redistribuită proiectelor culturale și de tineret.

