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O prazo para interposição de recursos encerra-se em 30 de agosto Leia mais ››

A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) divulgou no Di&#225;rio Oficial do Estado deste
s&#225;bado (24) o resultado da an&#225;lise de m&#233;rito da segunda chamada do Edital de
Mobilidade Cultural 2019. A Comiss&#227;o Gerenciadora do Fundo de Cultura do Estado da Bahia
(FCBA) aprovou 21 propostas das 46 inscritas na chamada p&#250;blica.
Confira o resultado AQUI
O prazo para interposi&#231;&#227;o de recursos, atrav&#233;s do portal Siic, encerra-se em 30
de agosto. Os pr&#233;-selecionados devem ficar atentos &#224; convoca&#231;&#227;o para
entrega da documenta&#231;&#227;o obrigat&#243;ria, que ocorrer&#225; no in&#237;cio de
setembro de 2019.
No total, ser&#227;o investidos R$ 454.165,00, sendo que 38% do valor ser&#227;o direcionados
para os territ&#243;rios culturais do Sisal, Portal do Sert&#227;o, M&#233;dio Rio de Contas, Litoral
Sul, Bacia do Rio Grande, Chapada Diamantina, Sert&#227;o do S&#227;o Francisco e
Rec&#244;ncavo. As &#225;reas de concentra&#231;&#227;o que mais receberam projetos foram
M&#250;sica (28,5%), Audiovisual, Teatro e Dan&#231;a (9,5% cada).
As propostas abrangem as categorias Forma&#231;&#227;o art&#237;stica e cultural (Adulto);
Forma&#231;&#227;o art&#237;stica e cultural (Infantojuvenil); Resid&#234;ncia art&#237;stica e
cultural; Interc&#226;mbio e Coopera&#231;&#227;o Cultural ; Circula&#231;&#227;o,
Difus&#227;o e Promo&#231;&#227;o. As atividades de mobilidade cultural acontecer&#227;o no
per&#237;odo de novembro de 2019 a janeiro de 2020.
Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) &#8211; Criado em 2005 para incentivar e estimular
as produ&#231;&#245;es art&#237;stico-culturais baianas, o Fundo de Cultura em
articula&#231;&#227;o com as Secretarias da Cultura e da Fazenda. O mecanismo custeia, total ou
parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas f&#237;sicas ou
jur&#237;dicas de direito p&#250;blico ou privado. Os projetos financiados pelo Fundo de Cultura
s&#227;o, geralmente, aqueles que apesar da import&#226;ncia do seu significado, sejam de baixo
apelo mercadol&#243;gico, o que dificulta a obten&#231;&#227;o de patroc&#237;nio junto &#224;
iniciativa privada. Modelo de refer&#234;ncia para outros estados da federa&#231;&#227;o, o
FCBA est&#225; estruturado em quatro linhas de apoio: A&#231;&#245;es Continuadas de
Institui&#231;&#245;es Culturais sem fins lucrativos; Eventos Culturais Calendarizados; Mobilidade
Cultural; Fomento Setorial.
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