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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Pályázat az Európa Fesztiválja Díj odaítélésére

 

A Magyar Fesztivál Szövetség pályázatot hirdet az Európa Fesztiválja Díj odaítélésére magyar fesztiváloknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Magyar Fesztivál Szövetség az európai 
fesztiválminősítési program nemzeti koordinátoraként az Európa 
Fesztiválja Díj odaítélésére. A fesztiválokat a művészeti elköteleződés, 
a helyi közösségbe való beágyazottság és az európai és nemzetközi 
dimenzió elvei alapján értékelik. A... » Tovább

1.2 Forgatókönyvíró pályázat

 

A Jancsó Miklós Alkotóműhely forgatókönyvíró pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

A Magyar Filmművészek Szövetsége által meghirdetett Jancsó Miklós 
Alkotóműhely meghirdeti az első nyilvános forgatókönyvíró 
pályázatot. A pályázatra forgatókönyveket és treatmenteket várnak. A 
pályázat eredményét 2015. január 31-én, Jancsó Miklós halálának 
évfordulóján teszik közzé. A legjobbnak... » Tovább

1.3 Az én mozim - rajzpályázat

 A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Az én mozim címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet Az én mozim címmel a Gróf I. Festetics György 
Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
Fontana Filmszínháza. A pályázatra olyan gyerekek alkotásait várják, 
akik 2014. október 15. előtt nem töltik be a 15. életévüket. Szabadon 
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választott, akár digitális... » Tovább
1.4 Logópályázat

 

A Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület pályázatot hirdet a Petőfi Kulturális Fesztivál logójának megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület a Petőfi Kulturális 
Fesztivál új logójának megtervezésére. A KKE-PKF-L1 kódszámmal 
meghirdetett pályázatra egyszerű, egyedi, harmonikus színvilágú, 
letisztult, a reformkor sajátosságait magán viselő logókat várnak. A 
pályázaton 18 éven felüli... » Tovább

1.5 Elfelejtett állatok - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet a Féja Géza Közösségi Ház Elfelejtett állatok címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Féja Géza Közösségi Ház meghirdeti az Ister-Granum eurorégiós 
rajzpályázatot Elfelejtett állatok címmel. A 11. alkalommal 
meghirdetett pályázatra általános iskolás gyerekek rajzait várják. Olyan
iskolások pályázhatnak, akik valamely, az Ister-Granum Eurorégió 
területén magyarországi vagy... » Tovább

1.6 Első könyvforgató - olvasásnépszerűsítő pályázat

 

Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország pályázatot hirdet a szünidei olvasás népszerűsítésére és az olvasáskészség 
fejlesztésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a szünidei olvasás népszerűsítésére és az 
olvasáskészség fejlesztésére az Erőforrás Alapítvány United Way 
Magyarország Első könyvforgató címmel. A pályázaton az észak-
magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád 
megye) általános iskolái vehetnek részt. A pályázat... » Tovább

1.7 ASTRA tehetség - alkotáspályázat

 

Alkotópályázatot hirdet gyerekeknek ASTRA tehetség címmel az ASTRA CEE. 
(Pályázatfigyelő) 

Az ASTRA CEE alkotópályázatot hirdet ASTRA tehetség címmel 8 és 
15 év közötti gyerekeknek. A pályázatra vonalrajzokat, 
olajfestményeket, festményeket, rajzokat, illetve más szabadkézi rajz- 
vagy festéstechnikával készült alkotásokat várnak. Beküldési határidő: 
2014. november 30. » Tovább

1.8 Pályázat eszmetörténeti kutatás támogatására

 A Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet kutatóknak modern és kortárs eszmetörténeti kutatás támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 
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A Magyar Művészeti Akadémia, együttműködésben a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központtal pályázatot 
hirdet kutatóknak modern és kortárs eszmetörténeti kutatás 
támogatására. A pályázaton olyan, 40 évnél fiatalabb kutatók vehetnek 
részt, akik bölcsészettudományi vagy... » Tovább

1.9 Méhes György tehetségkutató pályázat

 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája meghirdeti fiatal alkotóknak a Méhes György tehetségkutató pályázatot. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet fiataloknak az Erdélyi Magyar Írók 
Ligája Méhes György tehetségkutató pályázat címmel. A pályázatra 
1989. január 1. után született alkotók küldhetnek be prózai alkotásokat 
és verseket. Minden alkotó legfeljebb tíz gépelt oldal prózát vagy 8-10 
verset küldhet be. Az... » Tovább

1.10 MEDIAWAVE Szuvenír

 

A MEDIAWAVE Alapítvány pályázatot hirdet ajándéktárgyak, kiegészítők, kegytárgyak tervezésére MEDIAWAVE Szuvenír címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotópályázatot hirdet MEDIAWAVE Szuvenír címmel a 
MEDIAWAVE Alapítvány. A pályázatra ajándéktárgyak, kiegészítők és 
kegytárgyak terveit várják. Kézművesek, képző-, ipar- és hobbi 
művészek pályázhatnak olyan alkotásokkal, amelyeken szerepel a 
Mediawave egyik jelképe, motívuma. A kiválasztott... » Tovább

1.11 Ősz húrja zsong... - alkotópályázat

 

Irodalmi pályázatot hirdet Ősz húrja zsong... címmel az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Lyra Irodalmi Antológia 
Szerkesztősége. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Lyra Irodalmi 
Antológia Szerkesztősége irodalmi alkotáspályázatot hirdet Ősz húrja 
zsong... címmel. A pályázatra amatőr írók és költők alkotásait várják. A 
kiválasztott írások az antológiában jelennek meg. Beküldési határidő: 
2014. november... » Tovább

1.12 Más térben

 

A Liget Műhely Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet Más térben címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet a Liget Műhely Alapítvány Más térben 
címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek alkalmasak a 
Liget 2015 januárjától induló online rovatában való megjelenésre. A 
kiválasztott alkotások szerzői honoráriumot kapnak. Beküldési 
határidő: 2014. december 12. » Tovább

1.13 Portréfotó-pályázat
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A Fotoeloadasok.hu portál pályázatot hirdet portréfotók készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet portréfotók készítésére a Fotoeloadasok.hu portál. A 
pályázatra kezdő és haladó fotósok alkotásait is várják. Minden alkotó 
egy képpel pályázhat. A beküldött képeket közönségszavazásra 
bocsátják. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2015. január 22-én 
rendezik meg a Magyar Kultúra... » Tovább

1.14 Pályázat a Fehér Klára Irodalmi Díjra

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet fiatal íróknak a Fehér Klára Irodalmi Díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Fehér Klára Irodalmi Díj odaítélésére a Petőfi 
Irodalmi Múzeum. A díjat minden évben egy, esetleg két, 40 év alatti 
magyar írónak ítélik meg a díjkiosztást megelőző egy-két évben 
megjelent, a névadó Fehér Klárának humanista, a mindennapi élet 
tisztaságáért küzdő szellemiségét... » Tovább

1.15 Plakáttervező pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a XIV. Tatai Vadlúd Sokadalom plakáttervének elkészítésére. 
(pályázatok.org) 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja 
és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet a 2014 
novemberében megrendezendő XIV. Tatai Vadlúd Sokadalom 
plakáttervének elkészítésére. A pályázaton 16 éven... » Tovább

1.16 Herman Ottó képregény-pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a XIV. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából képregények készítésére Herman Ottó munkásságával kapcsolatban.

(pályázatok.org) 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja 
és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet a 2014. 
novemberi XIV. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából képregények 
készítésére. A pályázaton 13 és 18 év közötti... » Tovább

1.17 Magyarország - érdekesebb, mint gondolnád

 Pályázatot hirdet az Új Udvar Kft. és a Daazo.com imázsfilm készítésére Magyarország - érdekesebb, mint gondolnád címmel. 
(pályázatok.org) 

Az Új Udvar Kft. és a Daazo.com pályázatot hirdet imázsfilmek 
készítésére Magyarország - érdekesebb, mint gondolnád címmel. A 
pályázatra Magyarország kultúrájáról, történelméről, tájegységeiről és 
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egyéb jellegzetességeiről szóló, rövid és tömör imázsfilmeket várnak. 
Dokumentum- és kisjátékfilm... » Tovább

1.18 Német könyvek fordítása idegen nyelvre 

 

A Goethe Intézet pályázatot hirdet kiadóknak német könyvek más nyelven történő kiadására. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Goethe Intézet kiadóknak Német könyvek fordítása 
idegen nyelvre címmel. A pályázat német könyvek más nyelven történő
kiadására nyújt támogatást. Csak német szerzők német nyelvterületen 
nyomtatásban megjelent műveiből készülő fordítások kiadását 
támogatják. A következő... » Tovább

1.19 Dolgozni akarok! - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet Dolgozni akarok! címmel a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Friedrich Ebert Stiftung és a Policy Agenda. 
(pályázatok.org) 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Friedrich Ebert Stiftung és a 
Policy Agenda fotópályázatot hirdet Dolgozni akarok! címmel. A 
pályázatra 16 és 25 év közötti fiatalok alkotásait várják. Olyan 
képekkel lehet pályázni, amelyek a fiatalok munkanélküliségének, 
hivatástudatának és pályaválasztásának... » Tovább

1.20 Luis Valtuena nemzetközi humanitárius fotográfiai pályázat

 

Fotópályázatot hirdetnek amatőr és profi fotósoknak Luis Valtuena Nemzetközi Humanitárius Fotográfiai Díj címmel. 
(on-the-move) 

A spanyolországi Médicos del Mundo fotópályázatot hirdet amatőr és 
profi fotósoknak Luis Valtuena Nemzetközi Humanitárius Fotográfiai 
Díj címmel. A következő témákban készült fotókkal lehet pályázni: 
humanitárius akció, nemzetközi együttműködés és társadalmi 
kirekesztés, valamint erőfeszítések egy... » 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 Új munkatársat keres az ENCC

 Hálózati koordinátort keres brüsszeli irodájába a Kulturális Központok Európai Hálózata. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A European Network for Cultural Centers (Kulturális Központok 
Európai Hálózata, ENCC) hálózati koordinátort keres brüsszeli 
(Belgium) irodájába. Az új munkatárs feladata lesz az ENCC 
tevékenységének és projektjeinek koordinálása, a hálózat irányítása. 
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Elvárások: szervezői és irányítási tapasztalat,... » Tovább
2.2 Munkatársat keres a Leeds-i Egyetem

 

A Leeds-i Egyetem Képzőművészeti, Művészettörténeti és Kulturális Intézete egyetemi tanárt keres. 
(on-the-move) 

Új munkatársat keres a nagy-britanniai Leeds-i Egyetem 
Képzőművészeti, Művészettörténeti és Kulturális Intézete. Az egyetem 
teljes munkaidőbe keres egyetemi tanárt képzőművészeti és kurátori 
gyakorlatok megtartására. Az állásra önéletrajzzal, publikációs listával, 
valamint kutatási és oktatási... » Tovább

2.3 PhD hallgatói helyek Leidenben

 

A Leideni Egyetem pályázatot hirdet négy PhD hallgatói hely betöltésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a hollandiai Leideni Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara négy PhD hallgatói hely betöltésére. A négy hallgató az egyetem 
Arts in Society (Művészetek a társadalomban) kutatási programjában 
dolgozhat. A kiválasztott hallgatókat 2014. október 27. és 29. között 
várják... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Nyitott kapuk koprodukciós labor

 

2015 augusztusában Nyitott kapuk címmel koprodukciós labort szerveznek a Locarnói Filmfesztivál keretében. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Locarnói Filmfesztivál Open Doors (Nyitott kapuk) 
koprodukciós laborjában való részvételre a Swiss Agency for 
Development and Cooperation (Svájci Fejlesztési és Együttműködési 
Ügynökség, SDC). A svájci labort 2015. augusztus 8. és 11. között 
rendezik meg. A laborba játékfilmek,... » Tovább

3.2 Művészeti és kurátori képzés Dél-Koreában

 

2014 novemberében művészeti és kurátori képzést tart a dél-koreai Gwangjuban az ACIA. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Asian Culture Information Agency (Ázsiai Kulturális Tájékoztató 
Ügynökség, ACIA) pályázatot hirdet a 2014. november 12. és 28. 
között Gwangjuban (Koreai Köztársaság) megrendezendő művészeti és
kurátori képzésen való részvételre. A képzésen szó lesz a Japán 
Alapítvány kutatási és kiállítási... » Tovább

3.3 Műhely a kreatív vállalkozásokról Belgiumban
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A kreatív vállalkozásokról rendeznek szakmai műhelyfoglalkozást 2014 novemberében Belgiumban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. november 6-án műhelyfoglalkozást tartanak a belgiumi 
Kortrijkban Do you wonder how other regions encourage and support 
entrepreneurship in the creative sector? (Tudod, hogy bátorítják és 
támogatják más régiókban a vállalkozást a kreatív szektorban?) 
címmel. A foglalkozást három elismert... » Tovább

3.4 Tanulni a múltból, és a jövőbe nézni - konferencia

 

Konferenciát rendeznek Észtországban 2014 novemberében Tanulni a múltból, és a jövőbe nézni címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. november 13-án és 14-én kulturális konferenciát szerveznek 
Tallinnban (Észtország) Learning from the past. Looking into the future
(Tanulni a múltból, és a jövőbe nézni) címmel az EU Strategy for the 
Baltic Sea Region (A balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós 
stratégia) keretében. A... » Tovább

3.5 Muzeum@Digit - konferencia

 

2014 novemberében ismét megrendezik Budapesten a Muzeum@Digit Múzeumi Digitalizálási Konferenciát. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és 
Információs Központja 2014. november 5-én és 6-án ismét megrendezi 
Budapesten a Muzeum@Digit Múzeumi Digitalizálási Konferenciát. A 
konferencián szó lesz egyebek mellett a 2014-2020-as időszak 
fejlesztési lehetőségeiről, a különböző... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Ösztöndíjak hallgatóknak

 

A Balassi Bálint Intézet ösztöndíjakat hirdet a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulóknak külföldi szakmai 
gyakorlatra, rövid tanulmányútra, féléves felsőoktatási részképzésre és csoportos tanulmányútra. 
(Balassi Intézet) 

Ösztöndíjakat hirdet a Balassi Bálint Intézet a konvergencia régiók 
felsőoktatási intézményeiben tanulóknak. A következő ösztöndíjakra 
lehet pályázni: - szakmai gyakorlat külföldön: legalább négy, de 
legfeljebb 21 hétre; - rövid tanulmányút: legalább egy napra, de 
legfeljebb négy hétre; -... » Tovább

4.2 Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot hirdet pedagógushallgatóknak a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az emberi erőforrások minisztere megbízásából a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Klebelsberg Képzési 
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Ösztöndíj odaítélésére. A pályázat célja a pedagógus pályát választó 
egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása. Az elnyerhető 
ösztöndíj összege az első... » Tovább

4.3 Archisle nemzetközi fotográfiai ösztöndíj

 

A brit Jersey Társaság nemzetközi alkotóházi ösztöndíjat hirdet Archisle címmel fotográfusoknak. 
(on-the-move) 

Nemzetközi alkotóházi ösztöndíjat hirdet fotográfusoknak Archisle 
címmel a brit Jersey Társaság. Az Archisle projekt célja a fotográfiai 
archívumok, a kortárs gyakorlat és a Jersey-szigeti (Egyesült 
Királyság) kulturális értékek összefonása egy kreatív diskurzus 
keretében. Az ösztöndíjas 2015... » Tovább

4.4 Alkotóházi ösztöndíj Bécsbe

 

A tranzit és az ERSTE Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet Bécsbe művészeknek, kurátoroknak és elméleti szakembereknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a tranzit és az ERSTE Alapítvány Bécsbe 
(Ausztria) fiatal művészeknek, kurátoroknak és a kortárs művészet 
területén dolgozó elméleti szakembereknek. Az ösztöndíj fedezi a 
művészek egy vagy két hónapos bécsi tartózkodását, valamint 
műteremhasználatot. Pályázni angol... » Tovább

4.5 Ösztöndíjpályázat német nyelvtanfolyamokra

 

A Német Külügyi Hivatal és a Goethe Intézet ösztöndíjpályázatot hirdet magasabb beosztású minisztériumi köztisztviselőknek német 
nyelvi ismereteik fejlesztésére. 
(pályázatok.org) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Német Külügyi Hivatal és a Goethe 
Intézet az Europanetzwerk Deutsch program keretében magasabb 
beosztású minisztériumi köztisztviselőknek. A program olyan 
köztisztviselők német nyelvi tanfolyamát támogatja, akik a hivatali 
tevékenységükhöz szeretnék fejleszteni német... » Tovább

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

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 Díjazták Cannes-ban Magyarország imázsfilmjét

 

2014 októberében díjat nyert a Magyar Turizmus Zrt. imázsfilmje Cannes-ban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Turizmus Zrt. imázsfilmje, a Think Hungary – More than 
expected (Gondolj Magyarországra – több, mint hinnéd) díjat nyert 
2014. október 2-án a franciaországi Cannes-ban. Az imázsfilm a 
vállalati filmek díjazására specializálódott Cannes Corporate Media & 
TV Awards Ezüst Delfin... » Tovább
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