Anexa 1

Scrisoare de intenție
privind participarea ca partener în cadrul proiectului VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru
unitate în diversitate” , care urmează a fi depus spre finanțare de către Filarmonica „Paul
Constantinescu” Ploiești, în cadrul Programului RO-Cultura, apelul de proiecte „Consolidarea
Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului” (sesiunea 3)
Ca urmare a anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu
entități de drept privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul programului ROCULTURA, apelul de proiecte „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței
și a publicului” (sesiunea 3),lansat de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de
Management a Proiectului.
_____________________________(denumirea organizației) își exprimă intenția de a participa
ca partener în cadrul proiectului cu titlul „VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în
diversitate” la activitățile:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: (se va descrie cu ce
anume va contribui partenerul la fiecare activitate și metodologia de realizare a activitații).

Bugetul estimat pentru contribuția noastră în cadrul proiectului: __________________________
Împărțit pe următoarele categorii de cheltuieli:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în
categoriile de solicitanți/parteneri eligibili conform Anunțului de selecție a partenerilor privați în
cadrul Programului RO-Cultura, apelul „Consolidarea antreprenpriatului cultural și dezvoltarea
audienței și a publicului”, pentru proiectul VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în
diversitate”– Promotor de proiect : Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești
De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema
proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea
activităților unui proiect astfel:

Declar pe proprie răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor
sociale și nu avem datorii fiscale;
C. Nu suntem subiectul unor fraude cu Fonduri Europene / Naționale
Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină
partener în cadrul unui proiect cu titlul și activitățile menționate.

Numele și prenumele reprezentantului legal
..........................................
Semnătura ..........................................................
Ștampilă

Data

