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FCP Lança Edital de Premiação Cultura Viva
Publicado em 24 de janeiro de 2017 por Luciano deSouza

A Fundação Cultural de Palmas  através de Convênio com Ministério da
Cultura lança Edital de Seleção Pública para implantação da Política
Nacional de Cultura Viva, destinadas a Entidades Culturais e Coletivos
Culturais, certificados ou não como Pontos de Cultura, visando a
premiação de iniciativas artísticas e culturais.

O Edital prevê premiar 15 (quinze)  iniciativas de Entidades e Coletivos
Culturais, que tenham atuação comprovada na cidade de Palmas de pelo
menos 2 (dois) anos, visando o fomento, a capacitação, a ampliação, o
incentivo e a divulgação da Rede de Pontos de Cultura da Política Nacional
de Cultura Viva no Município de Palmas.

O valor total destinado as iniciativas selecionados neste Concurso será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) provenientes do MinC, e R$ 100.000,00 (cem mil reais)
em contrapartida pela Prefeitura de Palmas.

O repasse dos recursos às Entidades e Coletivos Culturais que tiverem suas iniciativas selecionadas, será no total
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para as Entidades Culturais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os
Coletivos Culturais (sem CNPJ).

A Rede Cultura Viva é um conjunto de todos os Pontos e Pontões de Cultura, órgãos públicos envolvidos na
política, instâncias de participação, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal, e municipal, instituições
parceiras, gestores públicos, lideranças, grupos, coletivos e redes, em âmbito nacional e internacional, com
atuação solidária e de cooperação em rede de bens, serviços, tecnologias e conhecimentos, que atuam em prol da
cidadania e da diversidade cultural e tenham sido contemplados por ações vinculadas à Política Nacional de
Cultura Viva, ou que sejam parceiros na execução dessas ações.

Os modelos dos formulários e as instruções de preenchimento encontram-se anexos a este Edital e
disponibilizados no portal da Prefeitura Municipal de Palmas, página da Fundação Cultural de Palmas, no
endereço eletrônico www.palmas.to.gov.br.

Para efetuar a inscrição, o proponente deverá entregar pessoalmente os documentos devidamente preenchidos e
assinados, em envelope lacrado, no período das 08 hs às 12hs e 14 às 18 horas, entregues até às 18 horas do dia 10
de março de 2017, no endereço a seguir: 
EDITAL Nº 03/2016 / FCP PONTOS DE CULTURA – POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA NO
MUNICÍPIO DE PALMAS (TO) 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS – FCP 
ESPAÇO CULTURAL JOSÉ GOMES SOBRINHO, AV. TEOTÔNIO SEGURADO S/Nº, CENTRO, PALMAS – TO

Para maiores informações sobre a nova certificação para pontos de cultura e coletivos culturais acesse:
 http://culturaviva.gov.br/

Esta entrada foi publicada em Sem categoria. Adicione o link permanente aos seus favoritos.
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