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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

1.1 Pályázat a határon túli szervezeteknek és 
intézményeknek az önazonosság-tudat megerősítését 
szolgáló programok támogatására. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot ír ki határon túli civil szervezetek és 

oktatási, pedagógiai intézmények számára, hogy olyan magyar nyelvű, iskolán kívüli 

programokat támogasson, melyek az önazonosság-tudat megerősítését szolgálják. 
(EMMI)  

A szomszédos államokban ( a 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok, 

valamint Ausztria) működő oktatási profilú, határon túli magyar civil szervezeteknek (pedagógus 

szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok, közalapítványok), oktatási intézményeknek, 

pedagógiai... » Tovább 

  

  
 

1.2 A Varsói Fotó Napok nemzetközi fotópályázata 
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Fényképészeti és média projektekkel lehet jelentkezni a Warsaw 

Photo Days 2013 (Varsói Fotó Napok 2013) pályázatára. A nyertes 

alkotásokat a fesztivál idejére kiállítják. 
(pályázatok.org)  

"Clash" ("Összeütközés/ellentét") a témája a Warsaw Photo Days 2013 (Varsói 

Fotó Napok 2013) fotográfiai fesztivál pályázatának. A fesztivált, melyen a 

beérkezett alkotásokból a szakmai zsűri 3-5 projektet választ ki kiállításra, a 

Lengyel Fotóművészek Varsói Kerületének Egyesülete (Association of... » 

Tovább 

  
 

1.3 A Németország Archív pályázata 

 

 

  

"Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön?" címmel 

esszépályázatot hirdet a Deutschland Archiv (Németország Archív) 

magazin. 
(Német Nagykövetség Budapest)  

Történelem-, társadalom-, regionális tudományok, valamint a nemzetközi 

kapcsolatok, a kulturális csere és a fejlesztési együttműködés szakterület 

gyakornokainak, tudósainak, doktoranduszainak és újságíróinak hirdet a 

Deutschland Archiv (Németország Archív)pályázatot. Olyan tudományos 

cikkeket... » Tovább 

  
 

1.4 Pályázat "art" mozik digitalizálására 

 

   

A 2013. évi költségvetési törvény 100 millió forint állami forrást 

biztosít az "art" mozik digitalizálására. 
(EMMI)  

A Magyar Közlöny 2013/133. számában tette közzé Balog Zoltán emberi 

erőforrások minisztere az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi 

támogatásáról szóló 60/2013. (VIII.9.) EMMI rendeletét. A digitális fejlesztésre 

100 millió forint állami forrást biztosít ez évre a 2013.... » Tovább 

  
 

1.5 Művészeti KiMitTud idősek részére 

A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (SZIME) határokon   

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32814
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32814
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32815
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32815
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32820
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32820
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32825
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32814
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32815
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32820


átívelő kulturális és művészeti KiMitTud-ot indít idősek részére. 
(Pályázatmenedzser)  

Határokon átívelő kulturális és művészeti KiMitTud-ot indít idősek részére a Szociális Igazgatók és 

Szakemberek Magyarországi Egyesülete (SZIME). A vetélkedőre olyan magánszemélyek, 

egyesületek, idősek klubjai, időskorúak otthonainak lakói jelentkezhetnek, akik betöltötték 60. 

életévüket, vagy a... » Tovább 

  
 

1.6 Rövidfilmpályázat a 9. Országos Középiskolai 
Filmszemle alkalmából 

 

 

  

A Káldor Miklós Kollégium rövidfilmpályázatot írt ki középiskolások 

számára a 9. Országos Középiskolai Filmszemlére “Mind a vízig 

szárazon” szlogennel. 
(Pályázatmenedzser)  

“Mind a vízig szárazon” szlogennel írt ki rövidfilmpályázatot a Káldor Miklós 

Kollégium középiskolások számára. A 9. Országos Középiskolai Filmszemlére, 

melynek fővédnöke és zsűri elnöke Jancsó Miklós filmrendező lesz, maximum 

15 perces játékfilmekkel, dokumentumfilmekkel és... » Tovább 

  
 

1.7 Pályázat a japán kultúrát népszerűsítő programokra 

A Japán Alapítvány a 2013-2014-es évekre is meghirdeti a japán kultúrát népszerűsítő 

projektek és programok anyagi támogatását biztosító Local Project Support 

Programot. 
(Pályázatmenedzser)  

A Japán Alapítvány a Magyarországon és Közép-Kelet Európában megvalósuló, a japán kultúra 

népszerűsítéséhez hozzájáruló projektek, programok megvalósításához nyújt anyagi támogatást a 

Local Project Support Program keretében. A 2013-2014-es költségvetési évekre vonatkozó 

támogatásra csak nem... » Tovább 

  

  
 

1.8 A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója tagfelvételt hirdet 

Pályakezdő fotográfusoknak, a fotó médiumát alkalmazó képzőművészeknek, a 

fotográfia elméleti, kritikai, történeti kérdéseivel foglalkozó szakembereknek hirdet a   
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Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójába (FFS) tagfelvételt. 
(KultúrPont)  

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója (FFS) várja mindazon 18 és 35 év közötti pályakezdő 

fotográfusok, a fotó médiumát alkalmazó képzőművészek és a fotográfia elméleti, kritikai, történeti 

kérdéseivel foglalkozó szakemberek jelentkezését, akik a Stúdióba tagfelvételt szeretnének nyerni. 

35 év felett... » Tovább 

  
 

1.9 Az "Állat és Ember" Állatvédő Egyesület pályázata 

 

 

  

Iskolák, bábos és színjátszó körök, táncosok, versmondók számára ír 

ki pályázatot az "Állat és Ember" Állatvédő Egyesület. 
(Pályázatfigyelő)  

Az "Állat és Ember" Állatvédő Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából 

2013. szeptember 28-án megtartandó rendezvényén szeretne fellépési lehetőséget 

biztosítani iskolák, bábos és színjátszó körök, táncosok és versmondók számára. 

Az egyesület olyan előadásokat vár, melyek az állatok szeretetére... » Tovább 

  
 

1.10 Pályázat a japán előadóművészet népszerűsítésének 
támogatására  

 

 

  

A Japán Alapítvány kulturális pályázatot hirdet előadások 

megtartásának anyagi támogatása céljából. 
(Pályázatmenedzser)  

A 2014. április 1. és 2015. június 30. között megvalósuló, a japán 

előadóművészetet népszerűsítő projektek anyagi támogatására írt ki pályázatot a 

Japán Alapítvány. Kulturális csoportok, szervezetek (fesztiválok, színházak, 

kulturális intézetek, művészi alakulatok) jelentkezését várják az alábbi... » 

Tovább 

  
 

1.11 Pályázat nemzetközi együttműködésen alapuló 
alapkutatások támogatására  

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot 

hirdet nemzetközi együttműködésen alapuló, kiemelkedő eredményeket ígérő   
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alapkutatások támogatására. 
(Pályázatmenedzser)  

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága által meghirdetett pályázatra 

olyan magyar pályázónak lehet jelentkeznie, aki a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal 

(oklevéllel) rendelkezik, és magyarországi kutatóhelyhez kötődik. További feltételek: A pályázatot... 

» Tovább 

  
 

1.12 Kulturális együttműködésre, ifjúsági cserére, oktatási 
programokra lehet nyerni támogatást a Visegrádi Alapnál 

 

 

  

Kis és sztenderd projektekkel lehet indulni a Visegrádi Alap 

(Visegrad Fund) szeptemberi határidőkkel kiírt pályázatain. 
(KultúrPont)  

Magánszemélyek és civil szervezetek jelentkezhetnek a Visegrádi Alap 

(Visegrad Fund) kis és sztenderd projektekre kiírt pályázatára. Mindkét 

pályázatra egyaránt érvényesek a következő feltételek: a projekt esetében 

legalább három visegrádi országnak kell együttműködnie, és a kulturális... » 

Tovább 

  
 

 

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

 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 

Tempus Közalapítvány 

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

http://www.tka.hu 

(06 1) 237-1320 

info@tpf.hu  

 

 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

2.1 A Kaliforniai Egyetem a Film és digitális média 
tanszékére keres adjunktust  

A Kaliforniai Egyetem a Santa Cruz-i székhelyére keres egyetemi oktatási tapasztalattal 

rendelkező filmkészítőket,média művészeket, oktatókat adjunktus-pozícióba.   
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(on-the-move)  

A Kaliforniai Egyetem a Film és digitális média tanszékére keres adjunktust. Olyan, az egyetemi 

oktatásban már jártas, filmkészítők és médiaművészek jelentkezését várják, akik szakértelmemmel 

bírnak az animációval kapcsolatos tanulmányokban, az animációs műfajok történetében, film- és... » 

Tovább 

  
 

2.2 Az egyiptomi Orient produkciós iroda állásajánlatai 

 

 

  

Egyiptomi székhelyű produkciós iroda keres marketing igazgató és 

webfejlesztő pozíciók betöltésére jelentkezőket. 
(on-the-move)  

Egy egyiptomi produkciós iroda (Orient productions) marketing igazgató és 

webfejlesztő pozíciók betöltésére várja a pályázók jelentkezését. A produkciós 

iroda felel a SEE Foundation (Emad Eddin Stúdió), a Falaki Színház és a 

Belvárosi Kortárs Művészeti Fesztivál (D-CAF Festival) menedzseléséért.... » 

Tovább 

  
 

 

 

 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

3.1 Az IETM Athénban rendezi meg következő találkozóját 

 

 

  

Az International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) 

október közepén Athénban rendezi meg következő találkozóját. 
(on-the-move)  

A pénzügyi válság nem csak a gazdasági, hanem a kulturális szektort is 

megtépázta Görögországban. Így az IETM (Kortárs Előadó Művészetek 

Nemzetközi Hálózata) következő találkozóját Athénban szervezi meg október 

17-20. között. A találkozó célja, hogy a gazdasági válság uralkodó atmoszférája 

mellett... » Tovább 

  
 

 

 

 

4. PARTNERKERESÉSEK 
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4.1 A Poznani Táncfesztivál partnerszervezeteket keres 

A 2014. november 19-23. között megrendezendő Poznani Táncfesztiválhoz keresnek 

partnerszervezeteket. 
(Memeber Search Call)  

A táncversenyeket (latin,egyéb standard táncok valamint hiphop kategóriákban), táncos műhelyeket, 

és konferenciát magában foglaló Poznani Táncfesztiválhoz keresnek partnerszervezeteket a 

szervezők. Elsősorban tánciskolák, kulturális szervezetek és társaságok jelentkezését várják, hogy a 

táncosok,... » Tovább 

  

  
 

4.2 Támogat keres egy brit társaság neoimpresszionista 
festményekől álló kiállítás megrendezéséhez 

Neoimpresszionista festményekből és rajzokból álló, brit kiállítás megszervezéséhez 

anyagi támogatókat. 
(Member Search Call)  

A brit Elijah Okhann Társaság keres egy neoimpresszionista festményekből és rajzokból álló kiállítás 

megszervezéséhez anyagi támogatókat. A szervező, Elijah Okhann, a kiállítás eredeti festményeihez 

vevőket is szeretne találni. Az együttműködés szándékával jelentkezni a megadott e-mail címen... » 

Tovább 

  

  
 

 

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

 

 

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

5.1 Pályázat a határon túli, szórványban folyó magyar 
nyelvű oktatás támogatására 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a határon túli, szórványban folyó magyar 

nyelvű oktatás támogatására ír ki pályázatot a 2013/2014-es tanévben. 
(EMMI)  

Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovákiában, közoktatási (nem felsőfokú 

vagy felsőoktatási) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához 
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ír ki pályázatot a 2013/2014-es tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az ösztöndíjhoz, 

utazási... » Tovább 

  
 

5.2 Az Észtországi Arnold Schönberg Társaság ösztöndíja 

Az Észtországi Arnold Schönberg Társaság várja zeneszerzők, előadók és teoretikusok 

jelentkezését, hogy részt vegyenek a társaság ösztöndíjában. 
(KultúrPont)  

Az észt és a külföldi művészek és kutatók közötti hatékony kommunikáció és együttműködés 

segítésért jött létre az Észtországi Arnold Schönberg Társaság ösztöndíjprogramja, a Schönberg 

Alkotóház (Schoenberg Residence). Az ösztöndíjra elsősorban zeneszerzők, zenészek, 

zeneteoretikusok és kutatók... » Tovább 

  

  
 

5.3 Dél-koreai ösztöndíj vizuális művészeknek 

Nemzetközi ösztöndíjat hirdet a szöuli Művészeti Múzeum vizuális művészeknek. 
(on-the-move)  

Vizuális művészeknek, nemre, korra, nemzetiségre való tekintet nélkül ösztöndíjat hirdet a szöuli 

Művészeti Múzeum(SeMA). A Nanji Alkotóházi Ösztöndíj (SeMA Nanji Residency) fedezi a 

szállást, a repülőjegyeket és egy privát, 22,5 négyzetméteres stúdiót. 2014-ben januártól márciusig, 

áprilistól... » Tovább 

  

  
 

 

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

 

 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

6.1 Tizenhat EU-tagállam kultúrára fordított, állami 
költségvetésének átlagos alakulásáról készült grafikon 

 

 

  

Az Európai Kulturális Szakértői Hálózat (EENC) keretén belül 

elkészült az a grafikon, mely tizenhat uniós tagállam kultúrára 

fordított, állami költségvetésének átlagos alakulásáról szól. 
(KultúrPont)  
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Tizenhat uniós tagállam kultúrára fordított, állami költségvetésének átlagos 

alakulásáról készült grafikon. Az ezt megelőző kutatás az Európai Kulturális 

Szakértői Hálózat (EENC) keretén belül történt, együtt dolgozva Finnországgal, 

Szlovéniával és Spanyolországgal. A diagram azt kívánja... » Tovább 

  
 

6.2 Kiemelkedően szerepeltek a magyar önkormányzatok a 
testvérvárosi alprogram pályázatán 

Az Európa a polgárokért pályázati program testvérvárosi alprogramjának keretében 

11 magyarországi pályázónak összesen 211 ezer eurót ítéltek oda. 
(KultúrPont)  

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért pályázati programjának keretén belül, a testvérvárosi 

alprogramra kiírt tenderen, június elsejei határidővel, 11 magyarországi pályázó (elsősorban 

önkormányzatok) jutott a nyertesek közé. A 74 sikeres pályázót figyelembe véve, ez 15 százalékos 

magyar arányt... » Tovább 

  

  
 

6.3 A Budapest Observatory részt vett egy a művészeti 
oktatás helyzetét feltáró projektben 

Számos európai országban vizsgálták a művészeti oktatás helyzetét, mely projektben a 

Budapest Observatory is részt vett. 
(KultúrPont)  

A művészeti oktatás helyzetét, az oktatás és a kulturális intézmények kapcsolatát vizsgáló, számos 

európai országra kiterjedő kutatásban vett részt a Budapest Observatory. A kutatás egyik 

következtetése az lett, hogy országonként eltérő a művészeti oktatás fontosságának megítélése és 

feltételeinek... » Tovább 
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A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk. 
 

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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
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