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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Pályázat zenészeknek

 

Kaval, harmonika, líra, lant vagy duda hangszeren játszó zenészeknek hirdet pályázatot egy koncerten való részvételre az Adriai 

Mediterrán Egyesület. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Association Adriatico Mediterraneo (Adriai Mediterrán Egyesület) pályázatot 
hirdet zenészeknek az European Traditions in cultural hERitage and Performances
(Európai Szokások a kulturális örökségben és előadó-művészetekben, 
EU.T.ER.PE) projekt keretében egy koncerten való részvételre. A... » Tovább

1.2 Calouste Gulbenkian Nemzetközi Díj

 

A Calouste Gulbenkian Alapítvány pályázatot hirdet Calouste Gulbenkian Nemzetközi Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a Calouste Gulbenkian Nemzetközi Díj odaítélésére a lisszaboni 
(Portugália) Calouste Gulbenkian Alapítvány. A díjra olyan személyek vagy 
intézmények nevezhetők, akik meghatározó eredményeket értek el a sokszínűség 
elismerése, a tolerancia kultúrájának, a természeti környezet... » Tovább

1.3 Tehetségek Galériája - Gyermektől Gyermekig 

 Rajzpályázatot hirdet a Cseh Történelmi Polgári Egyesület gyerekeknek Tehetségek Galériája - Gyermektől Gyermekig címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Cseh Történelmi Polgári Egyesület rajzpályázatot hirdet gyerekeknek 
Tehetségek Galériája - Gyermektől Gyermekig címmel. A pályázatra legfeljebb 
16 éves gyerekek alkotásait várják. A következő témákban lehet pályázni: népi 
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ruhák, táncok és nemzeti hagyományok a gyerekek szemével; Olimpiák és... » 
Tovább

1.4 Királyfi és királylány - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet a Puskin Kuckó Királyfi és királylány címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Puskin Kuckó rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Királyfi és királylány címmel. 
A pályázatra óvodások és kisiskolások rajzait várják. A legszebbnek választott 
rajzokból kiállítást rendeznek. Beküldési határidő: 2015. április 24. » Tovább

1.5 Mintázó pályázat

 

A Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont pályázatot hirdet gyerekeknek egy országos kétfordulós mintázó csapatversenyen 

való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet 5. és 6. osztályos általános iskolás diákoknak egy országos 
kétfordulós mintázó csapatversenyen való részvételre a Zsámbéki Keresztelő 
Szent János Iskolaközpont. A pályázaton négyfős csapatok vehetnek részt. Az első
fordulóban a kiírásban megjelölt műalkotásokról, ruházatokról,... » Tovább

1.6 Pályázat népi játékok használatára

 

A Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet népi játékok ingyenes kölcsönzésére 

rendezvényekre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú 
Egyesület a 2015. március 1. és 2016. március 31. közötti időszakra népi játékok 
díjmentes kölcsönzésére rendezvényekre. A pályázaton önkormányzatok, 
művelődési házak és központok, cégek, társadalmi- és civil szervezetek,... » 
Tovább

1.7 Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában - pályázat

 

A Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú 
Egyesület Népi Játékok Fesztiválja Óvodában, valamint Népi Játékok Fesztiválja 
Iskolában címmel. A pályázat keretében egy szabadon választott helyszínen az 
egyesület egy tartalmas rendezvényt szervez a tulajdonában lévő 85 darab... » 
Tovább

1.8 Az NKA pályázata zenei tervek megvalósítására
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Magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának támogatására hirdet pályázatot az NKA Zenei Kollégiuma. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma pályázatot hirdet magas művészeti 
szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának támogatására. A következő 
altémákban lehet pályázni: - a magyarországi hagyományos komolyzenei 
hangversenyélet támogatására a 2015. július 1. és 2016. augusztus 31.... » Tovább

1.9 Milyen fali tartót vegyek? - videopályázat

 

Animátoroknak és grafikusoknak hirdet videopályázatot a Falitarto.hu Milyen fali tartót vegyek? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Animációs és videopályázatot hirdet a Falitarto.hu animátoroknak és 
grafikusoknak Milyen fali tartót vegyek? címmel. A pályázatra olyan alkotásokat 
várnak, amelyek megkönnyítik a vásárló döntését. Legalább 50, de legfeljebb 120
másodperces animációkkal és videókkal lehet pályázni. A kiválasztott... » Tovább

1.10 Az NKA pályázata táncművészeti és színházi projektekre

 

Pályázatot hirdet az NKA Színház- és Táncművészet Kollégiuma magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek 

megvalósításának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Színház- és Táncművészet Kollégiuma pályázatot 
hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek 
megvalósításának támogatására. A pályázatot a következő altémákban írták ki: - 
új színházi produkciók megvalósítására a 2015. április 1. és 2016. augusztus... » 
Tovább

1.11 Te miért dolgozol? - alkotópályázat

 

Irodalmi és videopályázatot hirdet a Terézanyu.hu Te miért dolgozol? Indul a Terézanyu Pályázat! címmel dolgozó nőknek. 
(Pályázatfigyelő) 

A Terézanyu.hu irodalmi és videopályázatot hirdet Te miért dolgozol? Indul a 
Terézanyu Pályázat! címmel. A pályázaton egyes szám első személyben megírt 
írásokkal, esetleg fotókkal és videókkal lehet részt venni. Olyan nők pályázatait 
várják, akik szeretnék elmondani, hogyan élik meg a munkájukkal... » Tovább

1.12 Az NKA pályázata - Cseh Tamás Program

 Az NKA Zenei Kollégiuma pályázatot hirdet együttesek, előadóművészek nemzetközi megjelenésének támogatására a Cseh Tamás 

Program keretében. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma a Cseh Tamás 
Program keretében könnyű-, jazz és népzenei együttesek, előadóművészek 
nemzetközi megjelenésének támogatására. A támogatott projekteknek a 2015. 
január 1. és december 31. közötti időszakban kell megvalósulniuk. A következő... 
» Tovább

1.13 Gyűjtőpont alkotónapi pályázatok

 

A szentendrei Skanzen Gyűjtőpont címmel alkotópályázatokat hirdet gyerekeknek és felnőtteknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotópályázatokat hirdet gyerekeknek és felnőtteknek a szentendrei Skanzen 
Gyűjtőpont címmel. A pályázatra olyan érdeklődők jelentkezését várják, akik 
szívesen megosztanák másokkal, hogy mit gyűjtenek és miért. A következő 
pályázatokat hirdették meg: - képzőművészeti pályázat 5 és 14 év... » Tovább

1.14 Lóverseny a családommal - rajzpályázat

 

A Kincsem Nemzeti Kft. rajzpályázatot hirdet Lóverseny a családommal címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet Lóverseny a családommal címmel a Kincsem Nemzeti Kft. 
A pályázatra óvodások, általános iskolások és középiskolás tanulók alkotásait 
várják. Olyan képekkel lehet pályázni, amelyek a lóversennyel, a versenylovakkal
kapcsolatos személyes élményeket örökítik meg. A kiválasztott... » Tovább

1.15 Csapat(K)építés

 

Fotópályázatot hirdet a www.osztalykirandulasok.hu portál Csapat(K)építés címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A www.osztalykirandulasok.hu portál fotópályázatot hirdet Csapat(K)építés 
címmel. A pályázatra magyar általános és középiskolai osztályok és tantestületek 
alkotásait várják. Olyan fotókkal lehet pályázni, amelyek az osztályt vagy 
tantestületet csapatépítésre emlékeztető hangulatban, közösségként... » Tovább

1.16 Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumának felhívása

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma 2015-ös szakmai tevékenységek fejlesztésének és megújításának 

támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 
2015. évi szakmai tevékenységek fejlesztésének és megújításának támogatására. 
A következő altémákban lehet pályázni: - hazai művészek külföldi 
alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére,... » 
Tovább

1.17 Mozgás–Kép - alkotópályázat
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A SportModern Kft. festészeti pályázatot hirdet Mozgás–Kép címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Festészeti pályázatot hirdet a SportModern Kft. Mozgás–Kép címmel. A 
pályázatra 18 éven felüli pályakezdő művészek festményeit várják. Minden alkotó
több képpel is pályázhat. A pályázatra a festményről készített két fényképet kell 
beküldeni. A kiválasztott alkotásokból a Művelődési Szint... » Tovább

1.18 Sound Development City - pályázat

 

Művészeti pályázatot hirdetnek a 2015 szeptemberében megrendezendő Sound Development City kreatív expedíción való részvételre. 
(on-the-move) 

A zürichi (Svájc) Sound Development kulturális kezdeményezés művészeti 
alkotópályázatot hirdet Sound Development City (Hangfejlesztő Város) címmel. 
A pályázatra intervenciókkal, installációkkal, előadásokkal, kísérletekkel, 
mozgóképpel és művészeti kutatási projektekkel dolgozó művészek alkotásait... » 
Tovább

1.19 Szólalj fel Európáért! - ötletkihívás

 

Innovatív európai projektek támogatására hirdetnek pályázatot a Szólalj fel Európáért! ötletkihívás keretében. 
(on-the-move) 

A Mercator Alapítvány, a MitOst és a Liquid Democracy egyesület pályázatot 
hirdet innovatív európai projektek támogatására Advocate Europe (Szólalj fel 
Európáért!) ötletkihívás címmel. A kihívásra olyan civil szereplők jelentkezését 
várják, akik támogatást keresnek fenntarthatósággal kapcsolatos... » Tovább

1.20 A hely: Shkodra - művészeti pályázat

 

Az albániai GO2 szervezet és Shkodra önkormányzata művészeti pályázatot hirdet A hely: Shkodra címmel. 
(on-the-move) 

Művészeti pályázatot hirdet Hapësira Jonë: Shkodra (A hely: Shkodra) címmel az 
albániai GO2 szervezet és Shkodra (Albánia) önkormányzata. A pályázatra olyan 
alkotások terveit várják, amelyek felrázzák a köztereket, kreatívak, és inspirációul
szolgálnak a helyi közösség számára, hogy újragondolják a... » Tovább

1.21 IV. Halásztelki Művésztelep - pályázat

 A Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület pályázatot hirdet a negyedik alkalommal megrendezendő Halásztelki 

Művésztelepen való részvételre. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a negyedik alkalommal megrendezendő Halásztelki 
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Művésztelepen való részvételre a Halásztelek Összművészeti és Kulturális 
Egyesület. A Művésztelepet 2015. augusztus 15. és 20. között rendezik meg 
Halászteleken. A telepre önkéntes előadók jelentkezését is várják. A részvétel... » 
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 Projektmenedzsert keres az IETM

 

Projektmenedzsert keres Brüsszelbe az IETM. 
(on-the-move) 

Az International Network for Contemporary Performing Arts (Kortárs Előadó-
művészetek Nemzetközi Hálózata, IETM) projektmenedzsert keres 2015. 
augusztusi kezdéssel. Elvárások: legalább hároméves projektmenedzseri 
tapasztalat, a kortárs előadó-művészetek ismerete, erős kapcsolati háló a 
kulturális... » Tovább

2.2 Állás a Yunus Emre Intézetnél

 

Titkárt keres a budapesti Yunus Emre Intézet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A budapesti Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Intézet) pályázatot hirdet titkári 
pozíció betöltésére. Elvárások: egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább 
középszintű török és magyar nyelvtudás, jó kommunikációs képesség és 
reprezentatív megjelenés. Az állásinterjút 2015. március 11-én tartják.... » Tovább

2.3 Fenntarthatóságért felelős munkatársat keresnek Skóciába

 

Az egyesült királyságbeli Creative Carbon Scotland új munkatársat keres projektek és fesztiválok környezeti fenntarthatósági 

tisztviselője munkakörbe. 
(on-the-move) 

Új munkatársat keres projektek és fesztiválok környezeti fenntarthatósági 
tisztviselője munkakörbe az edinburgh-i (Egyesült Királyság) Creative Carbon 
Scotland jótékonysági szervezet. Elvárások: a fenntarthatóság és a művészetek 
ismerete, elkötelezettség a skóciai kulturális ágazatok iránt. Az... » Tovább

2.4 Képzőket keres a Ludwig Múzeum

 A Ludwig Múzeum művészeket, oktatókat keres a kortárs képző-, vizuális és előadó-művészet valamennyi ágából a COLLAB 

Művészeti Együttműködési Program műhelyfoglalkozásának vezetésére. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja által támogatott COLLAB Művészeti
Együttműködési Program 2015 májusában és júniusában megrendezendő 
műhelyfoglalkozásának vezetésre keres képzőket a Ludwig Múzeum. A felhívás 
keretében a kortárs képző-, vizuális és előadó-művészet valamennyi ágából 
várják... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Az EU-finanszírozott projektek projektmenedzsmentje - képzés

 

Az EU-finanszírozott projektek projektmenedzsmentje címmel képzést szerveznek 2015 áprilisában Berlinben. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. április 13-án és 14-én képzést szerveznek Berlinben Project Management 
for EU Funded Projects - How to Develop, Plan and Manage an EU Funded 
Project Successfully (Az EU-finanszírozott projektek projektmenedzsmentje – 
Hogyan fejlesszünk, tervezzünk és irányítsunk sikeresen egy... » Tovább

3.2 UNAOC-EF Nyári Iskola New Yorkban

 

2015-ben is megrendezik az UNAOC-EF Nyári Iskolát New Yorkban. Az iskolába fiatalok jelentkezését várják. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az ENSZ Civilizációk Szövetsége (UNAOC) és az EF Education First 2015. 
június 13. és 20. között ismét megrendezi New Yorkban (Egyesült Államok) az 
UNAOC-EF Nyári Iskolát. A nyári iskolába olyan fiatalok jelentkezését várják, 
akik szeretnének megismerkedni a világ különböző kultúráival, vallásaival.... » 
Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervezőt keresnek egy kulturális projekthez

 

A belgiumi Liege megye társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához 
keres társszervezőt a belgiumi Liege megye. A kreatív írást, zeneművészetet, 
vizuális művészetet és az ipari környezethez kötődő szellemi kulturális örökséget 
népszerűsítő projekthez múzeumok, kulturális szervezők és állami... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://kultura.kreativeuropa.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

http://kultura.kreativeuropa.hu/partner
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35202
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35202
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35204
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35204
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35204
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35200
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35200
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35234
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35200
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35204
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35202


5.1 Előadó-művészeti alkotóházi program Olaszországban

 

A 2015 júliusában megrendezendő előadó-művészeti alkotóházi programban való részvételre hirdet pályázatot az olasz Centrale Fies. 
(on-the-move) 

Az olaszországi Centrale Fies pályázatot hirdet Live Works Performance Act 
Award_Vol.3 (Élő Előadó-művészeti Díj_Vol.3) címmel egy 2015. július 1. és 10. 
között megrendezendő előadó-művészeti alkotóházi programban való részvételre. 
A pályázatra az előadó-művészet minden területéről várják a... » Tovább

5.2 Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

 

Párizs városa alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Művészetek Nemzetközi Városa program keretében vizuális és előadóművészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Párizs (Franciaország) városa a Cité internationale 
des Arts (Művészetek Nemzetközi Városa) program keretében. Az alkotóházi 
programra vizuális művészek, koreográfusok, videoművészek, cirkuszművészek, 
előadóművészek, valamint a művészi kifejezés legújabb formáival... » Tovább

5.3 Alkotóházi ösztöndíj Lisszabonba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek előadóművészeknek Lisszabonba. 
(on-the-move) 

A Culture@Work (Kultúra a munkában) projekt keretében alkotóházi ösztöndíjat 
hirdetnek előadóművészeknek Lisszabonba (Portugália). Az ösztöndíj 2015 
áprilisára, egy hónapra szól, és egy európai előadóművész nyerheti el. Az 
alkotóházi programot az Európai Unió Kultúra programja... » Tovább

5.4 Alkotóházi ösztöndíj Brazíliába

 

A brazil Sacatar Intézet alkotóházi ösztöndíjat hirdet kreatív személyeknek, művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet kreatív személyeknek, művészeknek a brazíliai 
Sacatar Intézet. Az ösztöndíj a 2015 októbere és 2016 decembere közötti 
időszakban használható fel. Pályázati határidő: 2015. április 15. » Tovább

5.5 Alkotóházi ösztöndíj Ausztriába

 Az osztrák bb15 művészeti tér alkotóházi ösztöndíjat hirdet zenével és halláskutatással foglalkozó művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az osztrák bb15 művészeti tér olyan művészeknek, 
akik a zene és a halláskutatás témájával foglalkoznak. A kéthetes alkotóházi 
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program a 2015 novembere és decembere vagy a 2016 januárja és márciusa 
közötti időszakban várja a művészeket. A bb15 főképp a következő... » Tovább

5.6 Ösztöndíj salzburgi nyári egyetemre

 

Az Erste Alapítvány ösztöndíjat hirdet művészeknek és kurátoroknak a 2015 nyarán megrendezendő Nemzetközi Képzőművészeti 

Nyári Egyetemre. 
(on-the-move) 

Ösztöndíjat hirdet művészeknek és kurátoroknak az Erste Alapítvány a 2015 
nyarán Salzburgban (Ausztria) megrendezendő Nemzetközi Képzőművészeti 
Nyári Egyetemre. A képzésre minden nyáron több mint 40 ország 300 diákja 
érkezik, hogy a legalább 20 művészeti kurzuson részt vegyen. A nyári 
egyetemre... » Tovább

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