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=======================================================================
===
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=======================================================================
===
1.1 Nyilvános konzultáció a 93/7/EGK irányelv felülvizsgálatáról 

Nyilvános konzultációt indít a Bizottság a kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK ir
ányelv lehetséges felülvizsgálatáról. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28869
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=======================================================================
=== 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Pályázat múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztésére 

Pályázatot hirdet az ESZA múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztésére a Társadalmi Infrastruk
túra Operatív Program keretében. (NFÜ)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28861
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Pályázat a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítésére 

A ESZA pályázatot hirdet a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudásdepó-
Expressz - a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszi
g tartó tanulás érdekében címmel. (NFÜ)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28862
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Előadó-művészeti pályázat 



Pályázatot hirdet az Aulea Alapítvány és a skót Conflux új, önálló produkciók létrehozására. (Kultú
rPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28863
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Szerinted milyen lesz a világ 2200-ban? - sci-fi pályázat 

Pályázatot hirdet sci-fik írására a Hihetetlen Magazin és a Herald People. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28866
--------------------------------------------------------------------------
2.5 Ablakperspektívák - fotópályázat 

A Magyar Nemzeti Múzeum fotópályázatot hirdet az André Kertész Retrospektív kiállításához kapc
solódóan. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28867
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Meseszán - meseíró pályázat 

A vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtár meseíró pályázatot hirdet Meseszán címmel. (Pál
yázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28868
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Képzeld el - irodalmi pályázat 

Irodalmi pályázatot hirdet a Vizuális Pedagógiai Műhely amatőr költőknek és íróknak a Képzeld el 
című folyóirat húsvéti számában való megjelenésre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28871
--------------------------------------------------------------------------
2.8 Párosan szép az élet - természetfotó-pályázat 

Pályázatot hirdet a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége a FIAP 16. Termé
szetfotó Biennáléjára küldendő országkollekcióban való részvételre. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28873
--------------------------------------------------------------------------
2.9 FIAP 34. Nemzetközi Ifjúsági Fotóbiennálé - fotópályázat 

Pályázatot hirdet a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége a FIAP 34. Nemz
etközi Ifjúsági Fotóbiennáléjára küldendő országkollekcióban való részvételre. (Fotósélet)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28874
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Utazás - fotópályázat 

FIAP pontszerző fotópályázatot hirdetnek Utazás címmel. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28875
--------------------------------------------------------------------------
2.11 Az NKA Színházi Kollégiumának meghívásos pályázata 

Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Színházi Szakmai Kollégiuma színházi programok támogatás
ára. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28876
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Adni jó! - gyermekrajz-pályázat 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány rajzpályázatot hirdet Adni jó! - Árpádházi Szent Erzsébet g
yermekrajz-pályázat címmel. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28883
--------------------------------------------------------------------------
2.13 Pályázat a Spangár-díjra 

Vers- és prózapályázatot hirdet a Spangár András Irodalmi Kör. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28890
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Asferico 2012 - természetfotó-pályázat 

Nemzetközi természetfotó-pályázatot hirdet az Asferico. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28892
--------------------------------------------------------------------------
2.15 Új határidők A komédia éve! pályázatban 

Meghosszabbították A komédia éve! című előadó-művészeti pályázat jelentkezési határidejét. (Kult
úrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28896
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Van saját meséd? - pályázat 

Pályázatot hirdet a Médiaunió Közhasznú Alapítvány Van saját meséd? címmel. (SFF Tender)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28897
--------------------------------------------------------------------------
2.17 VAS-FILM - pályázat 

Pályázatot hirdetnek a VAS-FILM - Vas megyei függetlenfilm fesztiválon való részvételre. (SFF Te
nder)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28898
--------------------------------------------------------------------------
2.18 Szelektív karikatúra pályázat 

Szelektív karikatúra címmel pályázatot hirdetnek amatőr és profi alkotóknak. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28899
--------------------------------------------------------------------------
2.19 Tükröződések - rajzpályázat 

Rajzpályázatot hirdet diákoknak a Magyar Nemzeti Múzeum Tükröződések címmel. (pályázatok.or
g)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28901
-------------------------------------------------------------------------- 
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 Próbatáncot tart a Dán Táncszínház 

2012 februárjában próbatáncot tart táncosoknak és táncosnőknek a Dán Táncszínház. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28894
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=======================================================================
===



4.1 Táncműhely Budapesten 

2011 decemberében ECU táncműhelyet rendeznek Budapesten. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28885
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában - konferencia 

Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyar Levéltárosok Egyesülete tudományos konferen
ciát és szakkiállítást szervez 2011 decemberében Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgála
tában címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28870
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=======================================================================
===
5. PARTNERKERESÉSEK
=======================================================================
===
5.1 Társszervezőt keresnek egy ír fesztiválhoz 

Társszervezőt keresnek a Rosses Point Shanty & Seafaring Festival szervezői. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28864
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Társszervezőt keres egy török iskola 

Társszervezőt keres mobilitási programjához egy török középiskola. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28879
--------------------------------------------------------------------------
5.3 Társszervezőt keresnek egy török projekthez 

Társszervezőt keresnek egy török ifjúsági, kulturális projekthez. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28880
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Társszervezőt keres egy török szakképző iskola 

Társszervezőt keres a Naci Baydemir Szakképzős Iskola. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28881
--------------------------------------------------------------------------
5.5 Társszervezőt keres egy török általános iskola 



Társszervezőt keres kulturális örökségi projektjéhez egy török általános iskola. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28882
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=======================================================================
===
6. ÖSZTÖNDÍJAK
=======================================================================
===
6.1 Pályázat miniszteri ösztöndíjas részképzésre és tanulmányútra 

A NEFMI és a Balassi Intézet pályázatot hirdet erdélyi, horvátországi, kárpátaljai, szlovákiai és vaj
dasági magyaroknak miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmán
yútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es tanév tavaszi sze
meszterében. (NEFMI)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28860
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
=======================================================================
===
7.1 Magyar fotósok külföldi sikerei 

Németh Dávid,  Hipságh Gyöngyi, Zelkó Csilla, Jakab Tibor, Kerekes István és Kiss Imre ért el sike
reket külföldi pályázatokon. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28872
--------------------------------------------------------------------------
7.2 Újabb díjat kapott a Finale 

Révész Balázs, a Finale operatőre kapta a legjobb operatőrnek járó Kovács László-díjat az operatőr
ök nemzetközi filmfesztiválján Lengyelországban. (Filmunió)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28887
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
8. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=======================================================================
===
8.1 A strukturált párbeszéd második köre - kérdőív 

Fiatalok válaszait várják a strukturált párbeszéd második körében megnyitott online kérdőíven. (Ug



ródeszka)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28900
--------------------------------------------------------------------------
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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 koordin
átora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
.


