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

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

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

1.1 Vidéki infótúránk után - elérhető a diasorunk  

 

2012. március 5-8. között lezajlott a KultúrPont Iroda idei első vidéki országjárása. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29378 

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

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

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

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

 

2.1 Volt egyszer egy Mesebolt - pályázat  

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára versillusztrációs pályázatot hirdet Borsod-



Abaúj-Zemplén megyei óvodásoknak és elsős, másodikos iskolásoknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29363 

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

2.2 Értékünk: a család - fotópályázat  

 

Az Egyensúlyban Élni Egyesület fotópályázatot hirdet 16 éven felüli amatőr fotósoknak Értékünk: a csalá

d címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29367 

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

2.3 Így írunk mi - verspályázat  

 

Verspályázatot hirdet az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29373 

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

2.4 A lehetséges lehetetlen - fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Egyesülete A lehetséges lehetetlen címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29384 

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

2.5 Kézműves pályázatok  

 

A Magyar Kézművességért Alapítvány Magyar kézművesség 2012 és A víz világa -

 kézműves szemmel címmel kettős pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar alkotóknak. (Pályázatfi

gyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29374 

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

2.6 Pályázat az Athéné Irodalmi Díjra  

 

A pásztói Athéné Alkotókör pályázatot hirdet 30 évnél fiatalabb alkotóknak az Athéné Irodalmi Díj odaíté

lésére. (Pályázatfigyelő) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29375 

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

2.7 Az NKA pályázata művészeti kiadványok támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma művészeti tárgyú művek megjelentetésének támogatá

sára. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29379 

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

2.8 Az NKA pályázata szépirodalmi művek támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására.

 (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29380 

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

2.9 Az NKA pályázata tudományos művek támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma magyar ismeretterjesztő és tudományos művek megjel

entetésének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29381 

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

2.10 Az NKA pályázata könyvkiadói programok támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma könyvkiadói programok támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29382 

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

2.11 Az NKA pályázata kritikai kiadások támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak tám

ogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29383 

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



2.12 XXIX. MAFOSZ Szalon  

 

29. alkalommal hirdet pályázatot a MAFOSZ a tagszervezeteinek a MAFOSZ Szalonon való részvételre. (F

otósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29385 

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

2.13 Az NKA pályázata kiállítások pedagógiai programjára  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma állandó kiállításokhoz kapcsolódó pedagógiai pro

gram, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványok támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29388 

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

2.14 Az NKA pályázata időszaki kiállítások támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma időszaki kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiad

ványok és pedagógiai programok támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29389 

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

2.15 Az NKA pályázata vándorkiállítások támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma több helyszínen nyitva tartó vándorkiállítások és 

a hozzájuk kapcsolódó pedagógiai programok támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29390 

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

2.16 Az NKA pályázata pedagógiai programok támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma önálló közgyűjteményi pedagógiai programok és 

nem formális és informális oktatási programok kialakításának és megvalósításának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29391 

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

2.17 Az NKA pályázata konferenciákon való részvétel támogatására  

 



Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma külföldi konferenciákon és szakmai rendezvények

en való részvétel támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29392 

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

2.18 Az NKA pályázata konferenciák, rendezvények támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma közös konferenciák, rendezvények, szakmai tapas

ztalatcserék és műhelybeszélgetések támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29393 

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

2.19 Az NKA pályázata szakmai továbbképzések támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai továbbképzések támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29394 

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

2.20 Az NKA pályázata szakmai eszközfejlesztés támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatá

sára. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29395 

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

2.21 Az NKA pályázata hungarikák számbavételének támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma magyar vonatkozású határon túli kultúrkincsek (h

ungarika) számbavételének, a hozzáférést lehetővé tévő katalógusok, adattárak, segédletek előkészítésé

nek támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29396 

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

2.22 Let's Colour - pályázat épületfestésre  

 

A Let's Colour Településszépítő Egyesület és az Akzo Nobel Coatings Zrt. pályázatot hirdet elszürkült, lero

mlott vagy színtelen közösségi térben található felületek festésének támogatására. (SFF Tender) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29397 

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

2.23 Képzelni lehet - rajzpályázat  

 

Rajzpályázatot hirdet óvodásoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak Képzelni lehet címmel a

 Nagy Imre ÁMK Gyermekgalériája. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29398 

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

2.24 Varázslatos tavasz - fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet diákoknak és felnőtteknek a Pásztói Múzeum Varázslatos tavasz címmel. (Pályázat

menedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29399 

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

2.25 Várépítő pályázat gyermekintézményeknek  

 

A Build-

Communication Kft. pályázatot hirdet Várépítő pályázat címmel gyermekintézmények és műemlékek fel

újítására. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29400 

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

2.26 Imígyen szóla Zahratustra - filmes pályázat  

 

Filmes pályázatot hirdet a Budapesti Fesztiválzenekar Imígyen szóla Zahratustra címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29402 

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

2.27 Határtalanul - erdélyi pályázat  

 

Erdélyi oktatási és kulturális programok támogatására hirdet pályázatot a Bethlen Gábor Alap Határtalan

ul címmel. (pályázatok.org) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29403 

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

2.28 Script-pályázat  

 

Fiatal szerzőknek hirdet script-pályázatot a Budapest Film. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29404 

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

2.29 Természetes kő az építészetben - pályázat  

 

Pályázatot hirdet a Természetes kő az építészetben díjra a Magyar Építész Kamara és a Magyar Kőszövet

ség. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29405 

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

2.30 V. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő  

 

A szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola megyei képzőművészeti pályázatot hirdet általános iskolás diákokn

ak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29406 

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

2.31 Házunk - Hazánk 2012  

 

Fotópályázatot hirdetnek Házunk - Hazánk címmel a Kárpát-

medencében élő magyar fotósoknak. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29386 

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

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 Kommunikációs szakreferenst keres a Mobilitás  

 

Fiatalok Lendületben Program kommunikációs szakreferenst keres a Mobilitás. (mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29371 

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

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

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

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

4.1 Nemzetközi művészeti mobilitás - vita Guimaraesben  

 

A Roberto Cimetta Alap nyilvános vitát rendez 2012 májusában Nemzetközi művészeti mobilitás és terül

eti diplomácia címmel Guimaraesben. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29401 

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

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

 

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

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

5.1 Visegrádi Alkotóház Program - 2013  

 

A Nemzetközi Visegrádi Alap a 2013-

as évre is meghirdeti művészeti alkotóházi programját. (Visegrad fund) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29377 

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

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

 

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

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

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

6.1 Díjat nyert Finnországban a Csicska  



 

Till Attila Csicska című filmje díjat kapott a finnországi Tampere nemzetközi rövidfilm fesztiválján, és ezze

l jelölték az Európai Filmakadémia 2012-es rövidfilm díjára. (Filmunió) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29387 

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

 

(C) 2012 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. 

 

A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 


