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SecultBA divulga relação de inscritos na 3ª chamada do Edital de Mobilidade
Cultural 2019
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Pareceres estarão disponíveis para consulta a partir de sábado (10)

As propostas inscritas na 3ª chamada do Edital de Mobilidade Cultural 2019 foram divulgadas pela
Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) na edição desta sexta-feira (09), do Diário Oficial do
Estado. Confira aqui os resultados.
Os pareceres estarão disponíveis para consulta a partir de sábado (10) no portal SIIC – Clique
Fomento. O período de interposição de recursos é de 12 a 16 de agosto, pelo mesmo sistema.
A próxima etapa do processo de seleção será a análise técnica, seguida da avaliação de mérito. A
chamada pública, que conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA), apoia
artistas, produtores e agentes culturais na realização de diálogos interculturais em outros estados e
países.
As propostas abrangem as categorias Formação artística e cultural (Adulto); Formação artística e
cultural (Infantojuvenil); Residência artística e cultural; Intercâmbio e Cooperação Cultural ;
Circulação, Difusão e Promoção. As atividades de mobilidade cultural acontecerão entre os meses
de fevereiro, março e abril de 2020.
Dúvidas e informações sobre o edital podem ser esclarecidas através da Central de Atendimento ao
Proponente: (71)3103-3489 / atendimento@cultura.ba.gov.br
Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) – Criado em 2005 para incentivar e estimular as
produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura em articulação com as Secretarias da
Cultura e da Fazenda. O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais
de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os projetos financiados
pelo Fundo de Cultura são, geralmente aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam
de baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada.
Modelo de referência para outros estados da federação, o FCBA está estruturado em quatro linhas
de apoio: Ações Continuadas de Instituições Culturais sem fins lucrativos; Eventos Culturais
Calendarizados; Mobilidade Cultural; Fomento Setorial.
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