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========================================================================== 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

========================================================================== 

1.1 Következő határidő: február 3., műfordítások  

 

A következő előttünk álló beadási időszak az 1.2.2 terület lesz. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28783 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

==========================================================================  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

2.1 Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj  

 

Az Európai Parlament és a Nemzetközi Károly-

díj Alapítvány várja a nevezéseket az Európai Ifjúsági Nagy Károly-

díjra, amellyel a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását elősegítő projekteket

 díjazzák. (Pályázatfigyelő) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28769 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Képzőművészeti pályázat  

 

A Present pályázatot hirdet képzőművészeknek a 2011-

es kortárs képzőművészeti kiállításon és karácsonyi/chanukai vásáron való részvételre. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28770 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Bamba arccal, bolond néz - verspályázat  

 

Az Éden Művészeti Hálózat humorvers-író pályázatot hirdet. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28771 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Pályázat nem egész estés televíziós műfajok támogatására  

 

Pályázatot hirdet nem egész estés televíziós műfajok támogatására a Nemzeti Média-

 és Hírközlési Hatóság. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28772 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.5 Google+ fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet a Google és a Saatchi Gallery felsőoktatásban tanuló diákoknak. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28773 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.6 SozialMarie - pályázat  

 

Innovatív szociális projektek támogatására hirdet pályázatot az Unruhe Magánalapítvány. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28775 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.7 Az NKA Iparművészeti Kollégiumának pályázata  



 

Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiuma 2012-

es triennálék, biennálék és konferenciák, kiállítások megvalósítására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28776 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.8 Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának pályázata  

 

2011. évi folyóiratok meghívásos kiegészítő támogatására hirdet pályázatot az NKA Ismeretterjesztés és 

Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28777 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.9 Pályázat nevelési intézmények fejlesztésére  

 

Pályázatot hirdet a VÁTI nevelési intézmények fejlesztésére a dél-alföldi, az észak-alföldi, az észak-

magyarországi és a közép-magyarországi régióban. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28779 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.10 Pályázat tanulmányi támogatásra ukrajnai hallgatóknak  

 

Pályázatot hirdet a NEFMI és a Balassi Intézet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-

es tanévben szülőföldi felsőoktatási képzésben részt vevő ukrajnai magyaroknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28780 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.11 Pályázat tanulmányi támogatásra szlovákiai magyaroknak  

 

Pályázatot hirdet a NEFMI és a Balassi Intézet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-

es tanévben szülőföldi felsőoktatási képzésben részt vevő szlovákiai magyaroknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28781 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.12 Oktatói ösztöndíj szlovákiai, szerbiai vagy ukrajnai magyaroknak  

 

A NEFMI és a Balassi Intézet pályázatot hirdet oktatói ösztöndíjra a 2011/2012-



es tanévben egy szülőföldi felsőoktatási intézményben oktatói tevékenységet folytató szlovák, szerb vag

y ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28782 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.13 Pályázat határon túli hallgatói szervezetek támogatására  

 

A NEFMI és a Balassi Intézet pályázatot hirdet romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regi

onális felsőoktatási magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek támogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28784 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.14 A komédia éve! - előadó-művészeti pályázat  

 

A Puchner Birtok előadó-művészeti pályázatot hirdet A komédia éve! címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28785 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.15 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny  

 

A Magyar Innovációs Szövetség pályázatot hirdet fiataloknak a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Te

hetségkutató Versenyen való részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28788 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.16 Csak tiszta forrásból - fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet a Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza és a Márvány Fotóműhel

y Csak tiszta forrásból címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28796 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.17 Szerepelj! - előadó-művészeti pályázat  

 

Előadó-

művészeti pályázatot hirdet Szerepelj! címmel a VilágCsücsök Közösségi Tér és a Szerpentin Centrum 8 é

s 16 év közötti fiataloknak. (Pályázatmenedzser) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28798 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.18 Érzékek csapdájában - irodalmi pályázat  

 

A KuPé folyóirat november végéig várja az alkotásokat az Érzékek csapdájában című pályázatára. A koráb

ban beküldött alkotások szerverhiba miatt elvesztek. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28799 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.19 Szerezz örömöt egy gyerekrajzzal! - pályázat  

 

A Családháló pályázatot hirdet Szerezz örömöt egy gyerekrajzzal! címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28804 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:  

Tempus Közalapítvány  

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

I: http://www.tka.hu 

T: (06 1) 237-1320 

E: info@tpf.hu 

 

========================================================================== 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

========================================================================== 

3.1 Ügyvezetőt keres az Óbudai Danubia Zenekar  

 

Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet az Óbudai Danubia Zenekar vezetői munkakörének betöl

tésére. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28778 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Igazgatót keres a Cedefop  



 

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) igazgatótanácsa pályázatot hirdet igazgatói pozíciór

a. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28786 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

========================================================================== 

4.1 Europe Dance Award 2012  

 

2012 áprilisában rendezik meg Párizsban a 26. Europe Dance Award táncversenyt. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28766 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.2 10. Kortárs Drámafesztivál és konferencia  

 

2011 novemberében tizedik alkalommal rendezik meg a Kortárs Drámafesztivált Budapesten, amelynek 

keretében konferenciát is szerveznek Dokumentumszínház és dramaturgia Kelet-Közép-

Európában címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28768 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.3 PAiR-munkatalálkozó Berlinben  

 

2011 decemberében munkatalálkozót szervez a PAiR Felmérés az alkotóházakról: eredmények &#8211; 

elemzés &#8211; megbeszélés &#8211; perspektívák címmel. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28774 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.4 ART? Használ! - művészeti konferencia  

 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Tanácsa konferenciát rendez 201

1 novemberében ART? Használ! címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28791 

-------------------------------------------------------------------------- 



4.5 Újrahasznosított valóság a színpadon  

 

2011 decemberében nemzetközi konferenciát rendeznek Budapesten a közép-kelet-

európai dokumentarista színházról és dramaturgiáról. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28800 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

 

========================================================================== 

5. PARTNERKERESÉSEK 

========================================================================== 

5.1 Török projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keresnek a Comenius-program keretében benyújtandó török pályázathoz. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28794 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Olasz projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keresnek egy olasz történelmi projekthez. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28803 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

 

========================================================================== 

6. ÖSZTÖNDÍJAK 

========================================================================== 

6.1 Ösztöndíj németországi szakmai gyakorlatra  

 

A Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány ösztöndíjat hirdet környezetvédelmi területen diplom

ázott egyetemi hallgatóknak németországi szakmai gyakorlaton való részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28787 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 



========================================================================== 

7.1 Újabb fotós sikerek  

 

Újabb sikereket értek el magyar fotósok külföldi fotópályázatokon. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28790 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

(C) 2011 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésé

vel. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információk

at ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kult

urpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1082 Budapest Kisfaludy u. 32. 

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m  

fax: (06 1) 266-5972 

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu 

___________________________________________________________________ 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora, 

működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 


