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

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

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

1.1 We Mean Business! - az EB gyakornoki kampánya  

 

Kampányt indított gyakornoki helyek létesítésére az Európai Bizottság We Mean Business! címmel. (Ugró

deszka) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29624 

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

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

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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



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

 

2.1 Pályázat határon túli magyar oktatási egyesületek támogatására  

 

Határon túli magyar módszertani központok, irodák, pedagógus egyesületek, szövetségek működtetésén

ek, fejlesztésének, oktatási tevékenységük és szolgáltatásaik támogatására hirdet pályázatot a NEFMI. (N

EFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29571 

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

2.2 Pályázat határon túli magyar nyári akadémiák támogatására  

 

Határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek szülőföldön megrendezendő nyári a

kadémiáinak támogatására hirdet pályázatot a NEFMI. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29596 

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

2.3 Pályázat Amerika Nap megrendezésére  

 

Pályázatot hirdet a NEFMI és a budapesti Amerikai Nagykövetség középiskoláknak Amerika Nap megren

dezésére. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29597 

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

2.4 Pályázat a Mosolytenger Gyermekfesztiválra  

 

A III. Mosolytenger Gyermekfesztivál szervezői pályázatot hirdetnek szervezeteknek és intézményeknek j

átékszín biztosítására a fesztiválon. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29599 

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

2.5 Fölszállott a páva - népzenei és néptánc pályázat  

 

Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza pályázatot hirdet a Fölszállott a páva népzenei és né

ptánc vetélkedőn való részvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29601 



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

2.6 Az FKF designpályázata  

 

Designpályázatot hirdet öltözék, öltözék-

kiegészítő, reklámgrafika, valamint használati és ajándéktárgy tervezésére az FKF. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29603 

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

2.7 Az FKF szépírói pályázata  

 

Szépírói pályázatot hirdet a hulladék újrahasznosítása témában iskolásoknak az FKF. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29604 

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

2.8 Az FKF gyermekrajz-pályázata  

 

Gyermekrajz-

pályázatot hirdet a hulladék újrahasznosítása témában iskolásoknak az FKF. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29605 

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

2.9 Az Art-Magic irodalmi pályázata  

 

Az Art-

Magic Kiadó pályázatot hirdet amatőr íróknak és költőknek műveik megjelentetésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29606 

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

2.10 VideoLake Fesztivál - pályázat  

 

Pályázatot hirdetnek a 2012-

es VideoLake Fesztivál szervezői a fesztiválon való bemutatkozásra. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29607 

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

2.11 Fény-árnyék-szín világ - fotópályázat  

 



Fény-árnyék-szín világ címmel hirdet fotópályázatot a Prizma Kör. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29610 

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

2.12 Országos vasutas fotópályázat  

 

A Vasúttörténeti Alapítvány kilencedik alkalommal hirdeti meg a vasutas fotópályázatot, amelyre a magy

ar vasúttal kapcsolatos fotókat várnak. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29611 

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

2.13 Értéket teremtek - vállalkozom  

 

Fotópályázatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Értéket teremtek -

 vállalkozom címmel. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29612 

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

2.14 A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet kulturális fesztiválok támogatására.  

 

volt (NKA) 

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

2.15 Azért szeretem Koreát, mert... - videoklip-pályázat  

 

A Koreai Köztársaság Külügy- és Kereskedelmi Minisztériuma videoklip-

pályázatot hirdet Azért szeretem Koreát, mert... címmel. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29614 

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

2.16 Az én szobám, az én birodalmam! - rajzpályázat  

 

Rajzpályázatot hirdet gyermekeknek Az én szobám, az én birodalmam! címmel az RS. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29615 

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

2.17 A IX. Napfényes Fesztivál rajz- és fotópályázata  

 



A Napfényes Élet Alapítvány rajz-

 és fotópályázatot hirdet a IX. Napfényes Fesztiválhoz kapcsolódóan. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29617 

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

2.18 5. Gyerek ARC pályázat - Varázsrajz a jövőről  

 

Ötödik alkalommal hirdetik meg a gyerek ARC pályázatot Varázsrajz a jövőről címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29618 

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

2.19 Forgó Morgó mese és rajz pályázat  

 

volt (pályázatok.org) 

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

2.20 Az ÉS tárcanovella-pályázata  

 

Tárcanovella-pályázatot hirdet az Élet és Irodalom amatőr és profi íróknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29620 

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

2.21 Add ki magadból! - vers- és prózapályázat  

 

A Fiatal Írók Szövetsége Add ki magadból! címmel vers- és prózapályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29621 

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

2.22 Tervezz logót a Jókainak!  

 

A Jókai Mór Művelődési Központ logótervező pályázatot hirdet Tervezz logót a Jókainak! címmel. (SFF Te

nder) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29622 

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

2.23 Festival des Libertés - pályázat  

 

Pályázatot hirdet a Bureau International Jeunesse dokumentumfilm készítésére. (Ugródeszka) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29625 

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

2.24 Nemzetközi fizikai színházi labor Olaszországban  

 

Nemzetközi fizikai színházi labort rendez 2012 májusában az IUGTE. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29630 

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

2.25 Élmény a kertben - rajzpályázat  

 

Élmény a kertben címmel országos rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákoknak a Husqvarna Magyar

ország. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29631 

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

2.26 Végvári élet - képzőművészeti pályázat  

 

Képzőművészeti pályázatot hirdetnek diákoknak Végvári élet címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29632 

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

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 A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója tagfelvételt hirdet  

 



18 és 35 év közötti alkotók, szakírók és kutatók jelentkezését várja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója. (K

ultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29623 

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

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

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

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

4.1 A Széchenyi Programiroda konferenciasorozata  

 

2012 májusában konferenciasorozatot indít az Új Széchenyi Tervet koordináló Széchenyi Programiroda. (

KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29602 

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

4.2 Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben - képzés  

 

Képzést indít 2012 májusában Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben címmel a Mobilit

ás. (mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29608 

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

4.3 Fiatal Kultúrpolitikai Kutatók Fóruma  

 

Hatodik alkalommal rendezi meg 2012 szeptemberében a Fiatal Kultúrpolitikai Kutatók Fórumát az ECF é

s az ENCATC Londonban. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29626 

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

4.4 Animációs műhelymunka és prezentáció  

 

A tranzit.hu és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 2012 áprilisában animációs műhelymunkát szervez Mate

j Smetana vezetésével. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29629 

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

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



 

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

5. PARTNERKERESÉSEK 

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

5.1 Társszervezőt keres egy olasz város  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy olaszországi város

. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29598 

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

5.2 Társszervezőt keresnek egy szicíliai projekthez  

 

Társszervezőt keresnek az EU Kultúra programja által támogatott szicíliai projekthez. (Ugródeszka) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29627 

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

5.3 Társszervezőt keresnek egy romániai ifjúsági cseréhez  

 

Társszervezőt keres az EU Fiatalok Lendületben Programja keretében benyújtandó pályázatához egy rom

ániai szervezet. (Ugródeszka) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29628 

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

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

 

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

6. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

6.1 Ösztöndíjak Japánba  

 

A japán kormány egyetemi alapképzési és kutatói ösztöndíjakat hirdet fiataloknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29616 

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

6.2 Művészeti ösztöndíj Ausztriába  

 

Az Erste Alapítvány ösztöndíjat hirdet fiatal művészeknek és kurátoroknak az ausztriai Salzburgi Nyári Eg



yetemen való részvételre. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29633 

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

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

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

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

7.1 Magyar fotósok külföldi sikerei  

 

Hokker Edit, Kerekes István, Zelkó Csilla és Molnár Ferenc ért el újabb sikereket külföldi pályázatokon. (F

otósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29609 

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

 

(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. 


