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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Kortárs Kihívás 2015

 

Az Interart Alapítvány kortárs képzőművészeti pályázatot hirdet Kortárs Kihívás 2015 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Kortárs képzőművészeti pályázatot hirdet az Interart Alapítvány a Sziget Iroda 
Kft.-vel együttműködve Contemporary Challenge 2015 – Kortárs Kihívás 2015 
címmel. A pályázatra szobrokat, installációkat, objekteket és látványos 
térelemeket várnak a következő kategóriákban: a Sziget... » Tovább

1.2 Kinek legszebb a kézírása? - pályázat

 

A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet általános iskolás diákoknak Kinek legszebb a kézírása? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Lakitelek Népfőiskola általános iskolás diákoknak Kinek 
legszebb a kézírása? címmel. A pályázatra a következő versek kézírásos másolatát
kell beküldeni: Ágh István: Édesanyám, virágosat álmodtam (elsőtől harmadik 
osztályig); Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa (negyediktől hatodik... » Tovább

1.3 Re-design - újra-standolunk

 

A Humusz Szövetség pályázatot hirdet kreatív látványtervek készítésére egyetemistáknak Re-design - újra-standolunk címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Re-design - újra-standolunk címmel pályázatot hirdet a Humusz Szövetség 
kreatív látványtervek készítésére. A pályázatra ipari, termék- és formatervezői, 
ipar- vagy képzőművészi, formatervező művészi szakos vagy mérnökhallgatók 
alkotásait várják. A Re-design kiállítás egy standjának terveit kell... » Tovább

1.4 Ne dobd ki, légy kreatív! - alkotópályázat

 A Pásztói Múzeum alkotópályázatot hirdet óvodásoknak, diákoknak és családoknak Ne dobd ki, légy kreatív! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet óvodásoknak, általános iskolásoknak, gimnazistáknak és 
családoknak Ne dobd ki, légy kreatív! címmel a Pásztói Múzeum. A pályázatra 
bármilyen technikával újrahasznosított anyagokból készült alkotásokat be lehet 
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küldeni. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2015. április 22-én... » Tovább
1.5 Épített környezetünk - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet középiskolásoknak a Budapesti Műszaki Egyetem Épített környezetünk címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Budapesti Műszaki Egyetem fotópályázatot hirdet középiskolásoknak Épített 
környezetünk címmel. Minden pályázó legfeljebb öt, az épített környezet 
szépségeit bemutató képpel pályázhat. A díjátadót 2015 októberében rendezik 
meg. Beküldési határidő: 2015. szeptember 1. » Tovább

1.6 Játszd újra! - Játékok újragondolása óvodákban

 

A Humusz Szövetség pályázatot hirdet óvodai csoportoknak Játszd újra! - Játékok újragondolása óvodákban címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Humusz Szövetség Játszd újra! - Játékok újragondolása 
óvodákban címmel. A pályázatra óvodai csoportok jelentkezését várják. Olyan, 
felújított, újrahasznosított játékokkal lehet pályázni, amelyek régi, felesleges 
játékokból készültek. A pályázatra a játékokról készített fotókat... » Tovább

1.7 Anya kell! - irodalmi pályázat

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság irodalmi pályázatot hirdet Anya kell! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet Anya kell! címmel az Országos Mécs László Irodalmi 
Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság. A pályázatra 10 éven felüli 
amatőr és rendszeresen publikáló szerzők küldhetnek be alkotásokat. A beküldött 
verseknek és prózai műveknek az anyákról, az anyaságról, az... » Tovább

1.8 Büszkeség és balítélet - kritikaíró pályázat

 

Pályázatot hirdet a Litera Büszkeség és balítélet címmel kritikák írására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Litera kritikaíró pályázatot hirdet Büszkeség és balítélet címmel. A pályázatra a 
következő könyvekről írt kritikákat várják: Bajtai András Kerekebb napok; 
Dragomán György Máglya; Szijj Ferenc Agyag és kátrány; Szilasi László A 
harmadik híd. Már megjelent írással nem lehet pályázni. A beküldött... » Tovább

1.9 Pályázat színházi hangtervezőknek

 Az OISTAT Hangtervező Csoport pályázatot hirdet színházi hangtervezőknek és zeneszerzőknek egy nemzetközi virtuális 
mentorprogramban való részvételre. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet egy nemzetközi virtuális mentorprogramban való részvételre 
színházi hangtervezőknek és zeneszerzőknek az OISTAT Sound Design Group 
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(Hangtervező Csoport, SDG). A részvétel feltétele, hogy a pályázók olyan helyen 
lakjanak, ahol nincs lehetőségük hangtervezést tanulni, színházi... » Tovább

1.10 Nagy tavaszi színező verseny óvodásoknak

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázatot hirdet Nagy tavaszi színező verseny óvodásoknak címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság Nagy tavaszi 
színező verseny óvodásoknak címmel. A pályázatra a felhívásban mellékelt rajz 
kiszínezett példányát kell elektronikusan beküldeni. A pályázaton csak óvodások 
vehetnek részt. Beküldési határidő: 2015. május 1. » Tovább

1.11 Bence-hegyi kilátó - ötletpályázat

 

Építészeti ötletpályázatot hirdetnek a Bence-hegyi kilátóra. 
(pályázatok.org) 

Ötletpályázatot hirdet a Velencei-tó és Térsége, a Váli-völgy, a Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. a 
Bence-hegyi kilátóra. A pályázaton minden természetes személy és gazdálkodó 
szervezet egy tervvel vehet részt. Az építészeti, tájépítészeti... » Tovább

1.12 Ramon Roca Boncompte Nemzetközi Díj

 

A Ros Roca Csoport és a FiraTárrega pályázatot hirdet a kulturális menedzsment tanulmányok Ramon Roca Boncompte Nemzetközi 
Díjának odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a kulturális menedzsment tanulmányok Ramon Roca 
Boncompte Nemzetközi Díjának odaítélésére a Ros Roca Csoport és a 
FiraTárrega. A díjjal a kulturális menedzsmentben elért, európai szintű 
eredményeket ismerik el. A díjra olyan, még meg nem jelentetett tanulmányokkal 
lehet pályázni,... » Tovább

1.13 Ünnepi rajzpályázat a magyar címer és zászló megünneplésére 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet pályázatot hirdet iskolásoknak és egyetemistáknak Ünnepi rajzpályázat a magyar címer és zászló 
megünneplésére címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Rajzpályázatot hirdet Ünnepi rajzpályázat a magyar címer és zászló 
megünneplésére címmel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A pályázatra általános 
és középiskolás diákok, valamint egyetemisták alkotásait várják. Olyan rajzokkal,
grafikákkal, kollázsokkal és festményekkel lehet pályázni, amelyek a... » Tovább

1.14 Verstónus 2015

 Verspályázatot hirdet az Éden Művészeti Hálózat Verstónus 2015 címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Az Éden Művészeti Hálózat verspályázatot hirdet Verstónus 2015 címmel. A 
pályázatra 14 éven felüli alkotók küldhetnek be verseket. Minden szerző 
legfeljebb három verssel pályázhat. Beküldési határidő: 2015. március 1. » 
Tovább

1.15 „...Benned a létra.”

 

Pályázatot hirdet a Reménység Napközi Otthon fogyatékossággal élő fiataloknak és felnőtteknek egy vándorkiállításon való 
bemutatkozásra. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Reménység Napközi Otthon pályázatot hirdet „...Benned a létra.” címmel 
fogyatékossággal élő fiataloknak és felnőtteknek. A pályázatra egyéni alkotók és 
alkotócsoportok műveit is várják. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek 
könnyen szállíthatók és kiállíthatók. A pályázatra... » Tovább

1.16  „Vannak vidékek legbelül” - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Monor Környéki Strázsa Borrend „Vannak vidékek legbelül” címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Monor Környéki Strázsa Borrend fotópályázatot hirdet „Vannak vidékek 
legbelül” címmel a BORTÁRS Filmfesztivál 2015 keretében. A pályázatra profi 
és amatőr fotósok is küldhetnek be fényképeket, amennyiben elmúltak 18 évesek. 
A következő kategóriákban lehet pályázni: borvidékek (táj és... » Tovább

1.17 Ifjú Koreográfusok Fóruma

 

A Közép-Európa Táncszínház pályázatot hirdet IKF 2015 – Ifjú Koreográfusok Fóruma címmel fiatal koreográfusok munkájának 
megvalósítására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet fiatal koreográfusoknak IKF 2015 – Ifjú Koreográfusok Fóruma 
címmel a Közép-Európa Táncszínház. A pályázat három nyertese lehetőséget kap 
alkotómunkájának megvalósítására, amelyhez nyolc profi táncost és próbatermet 
biztosítanak egy héten keresztül. Pályázni szakmai... » Tovább

1.18 Verszene pályázat

 

A tanítványi láncolat irodalmi műhely verszene pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Verszene pályázatot hirdet a tanítványi láncolat irodalmi műhely. A pályázatra 
olyan kötött formájú, ritmikus verseket várnak, amelyek alkalmasak dalként való 
előadásra is. A kiválasztott pályaműveket megzenésítik, és egy CD-n jelentetik 
meg. Pályázati határidő: 2015. február 28. » Tovább

1.19 Novellaíró pályázat

 Az Ügyészek Országos Egyesülete novellaíró pályázatot hirdet amatőr alkotóknak. 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35152
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35151
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35151
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35149
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35149
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35148
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35148
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35147
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35147
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35146
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35146
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35147
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35148
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35149
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35151
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35152


(Pályázatfigyelő) 

Novellaíró pályázatot hirdet az Ügyészek Országos Egyesülete amatőr 
alkotóknak. A pályázatra olyan novellákat várnak, amelyek a munkáját hivatásnak
tekintő ügyészről szólnak. A kiválasztott írások az Ügyészek Lapjában jelennek 
meg. Beküldési határidő: 2015. május 30. » Tovább

1.20 A szerelem tengere - novellapályázat

 

Az Evokáció Produkciós Iroda és Kiadó novellapályázatot hirdet A szerelem tengere címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Novellapályázatot hirdet az Evokáció Produkciós Iroda és Kiadó A szerelem 
tengere címmel. A pályázatra olyan írásokat várnak, amelyek a szerelem mindent 
elborító érzését, valamint annak boldog és nehéz pillanatait mutatják be. Minden 
alkotó legfeljebb három novellával pályázhat. A kiválasztott... » Tovább

1.21 Rajzpályázat óvodásoknak

 

A HéttengerÉsz Játszóház rajzpályázatot hirdet óvodáskorú gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet óvodáskorú gyerekeknek a HéttengerÉsz Játszóház. A 
pályázatra a következő kategóriákban várják a rajzokat és festményeket: vízben 
élő állatok; hajózás; strand. A beérkezett alkotásokat két korcsoportban értékelik: 
3-4 évesek; valamint 5-6 évesek. A legtöbb rajzot beküldő... » Tovább

1.22 Szeretet határok nélkül - fotópályázat

 

Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdet Szeretet határok nélkül címmel. 
(pályázatok.org) 

Fotópályázatot hirdet az Európai Bizottság Szeretet határok nélkül címmel. A 
pályázatra a fotó mellé egy rövid történetet is várnak. Olyan történetekkel lehet 
pályázni, amelyek elmesélik, hogyan győzött le a pályázó akadályokat az európai 
határok átívelésével. Beküldési határidő: 2015. március... » Tovább

1.23 Kedvenc mesehősöm - rajzpályázat

 

A MINYATA Egyesület rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Kedvenc mesehősöm címmel. 
(pályázatok.org) 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a MINYATA Egyesület Kedvenc mesehősöm 
címmel. A pályázaton 8 és 12 év közötti gyerekek vehetnek részt akár pozitív, 
akár negatív karakterekről készített rajzukkal. A három legjobb rajz készítője 
térítésmentesen vehet részt az Egyesület 2015. júliusi nyári... » Tovább

1.24 Pályázat fiatal rockzenekaroknak

 Az Utopia Studio pályázatot hirdet fiatal rockzenekaroknak hangfelvétel készítésére. 
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(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet fiatal rockzenekaroknak az Utopia Studio hangfelvétel 
készítésére. A pályázóknak önrésszel kell rendelkezniük. A sikeres pályázók 
legalább három, legfeljebb öt hangfelvételt vehetnek fel. Pályázati határidő: 2015.
április 19. » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 Egyetemi oktatót keres a Goldsmiths

 

A londoni Goldsmiths Egyetem Kreatív és Kulturális Vállalkozási Intézete egyetemi oktatót keres. 
(on-the-move) 

Egyetemi oktatót vagy adjunktust keres a londoni (Egyesült Királyság) 
Goldsmiths Egyetem Kreatív és Kulturális Vállalkozási Intézete. Elvárások: 
Doktori fokozat, kutatási eredmények, publikációk, a kulturális és kreatív ipar 
oktatásában szerzett tapasztalat, egyetemi munkatapasztalat. Az állás... » Tovább

2.2 Programfelelőst keresnek Burkina Fasóba

 

A Dán Kulturális és Fejlesztési Központ és az ouagadougoui Dán Nagykövetség programfelelőst keres Burkina Faso kulturális 
programjának vezetésére. 
(on-the-move) 

Programfelelős munkatársat keres a Danish Centre for Culture and Development 
(Dán Kulturális és Fejlesztési Központ, CKU) és az ouagadougoui (Burkina Faso)
Dán Nagykövetség az afrikai ország kulturális fejlesztési programjának 
vezetésére. Az állás 2015 márciusában tölthető be. Elvárás a folyékony... » 
Tovább

3. ÖSZTÖNDÍJAK

3.1 Alkotóházi ösztöndíj Norvégiába

 

A norvégiai Nordic Artists’ Centre Dale alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek a 2016-os évre. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek a norvégiai Nordic Artists’ 
Centre Dale (A Skandináv Művészek Dale-i Központja). Az ösztöndíjat a 2016-os
évre hirdetik meg hivatásos művészeknek, tervezőknek, építészeknek és 
kurátoroknak. A részvétel feltétele a felsőfokú angol nyelvtudás.... » Tovább

3.2 Alkotóházi ösztöndíj Ausztriába
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Az ausztriai Symposion Lindabrunn alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 augusztusára művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek az ausztriai Symposion Lindabrunn. A
2015 augusztusára meghirdetett ösztöndíjra főképp szobrászok jelentkezését 
várják. Az ösztöndíjat egy művész kaphatja meg. Az ösztöndíj összege 1 ezer 
euró. Pályázati határidő: 2015. március 31. » Tovább

3.3 Indiai ösztöndíjak 2015-2016-ra

 

Az Indiai Nagykövetség ösztöndíjakat hirdet indiai egyetemekre. 
(MÖB) 

Ösztöndíjakat hirdet indiai egyetemekre az Indiai Nagykövetség. A pályázaton 
csak jó angol nyelvtudással lehet részt venni. Az ösztöndíjak a 2015/2016-os 
tanévre szólnak. Pályázati határidő: 2015. március 3. » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK

4.1 Adatszolgáltatókat keres az On the Move

 

Egy online útmutató összeállításához keres művészeti és környezeti projekteket támogatókat a Green Art Lab Alliance és az On the 
Move. 
(on-the-move) 

A Green Art Lab Alliance (Zöld Művészet Labor Szövetség) az On the Move-al 
partnerségben egy online útmutató összeállításán dolgozik a fenntartható 
támogatásokról. A projekthez várják olyan támogatók jelentkezését, akik 
művészeti és környezeti projekteket finanszíroznak. Az adatokat és a... » Tovább
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választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.

info@kreativeuropa.hu - http://kultura.kreativeuropa.hu;
http://www.kreativeuropa.hu

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
Unió Bizottsága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Filmalap.
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