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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 ARTRIS fotópályázat
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A Winperium Zrt. fotópályázatot hirdet Best of Hungary címmel Magyarország szépségeit, értékeit bemutató fotók készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet az ARTRIS mobiljáték fejlesztője, a Winperium Zrt. Best of
Hungary (Magyarország legjobbja) címmel. A pályázatra olyan képeket várnak, 
amelyek Magyarország szépségét, nevezetességeit, értékeit mutatják be. A 
beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. Beküldési... » Tovább

1.2 I. Budapesti Slam Philosophy viadal

 

Az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet I. Budapesti Slam Philosophy viadal – Lásd a világot filozófiai 
slammel! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet beszédes életfilozófiai ötpercesek írására az Új Akropolisz 
Kulturális Közhasznú Egyesület I. Budapesti Slam Philosophy viadal – Lásd a 
világot filozófiai slammel! címmel. A pályázat témája: Ha te változol, minden 
változik! A viadalt 2015. április 18-án rendezik meg a Főnix... » Tovább

1.3 Móri Borvidék - Az ezerjó hazája

 

Fotópályázatot hirdet a Móri Borvidék Hegyközsége Móri Borvidék – Az ezerjó hazája címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Móri Borvidék Hegyközsége fotópályázatot hirdet Móri Borvidék – Az ezerjó 
hazája címmel. A pályázatra a következő témákban várják az alkotásokat: a Móri 
Borvidék; a móri bor; a móri szőlő- és bortermelő. Csak 18 éven felüli profi és 
amatőr fotósok pályázhatnak személyenként legalább három,... » Tovább

1.4 Egy nap Bugaszegen kulturális kísérőprogramokkal

 

Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kirándulások támogatására Egy nap Bugaszegen kulturális 
kísérőprogramokkal címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány közösségi 
kirándulások támogatására Egy nap Bugaszegen kulturális kísérőprogramokkal 
címmel. Az ÖM-PA-2015 kódszámmal meghirdetett pályázat keretében egy 
egynapos csoportos kirándulást támogatnak a Bugaszegi Téglagalériában. A 
pályázaton... » Tovább

1.5 Erénynek erejével 2015

 Az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület 20. alkalommal hirdeti meg az Erénynek erejével novella- és esszépályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Novella- és esszépályázatot hirdet az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú 
Egyesület Erénynek erejével címmel. A 2015-ben 20. alkalommal meghirdetett 
pályázat témája: Ha te változol, minden változik!. A pályázaton amatőr alkotók 
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vehetnek részt még meg nem jelentetett művekkel. Beküldési határidő:... » 
Tovább

1.6 Szülőföldön magyarul - Erdély

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet Szülőföldön magyarul címmel az erdélyi magyar nyelvű oktatás és nevelés 
támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2014/2015-ös tanévre 
Szülőföldön magyarul címmel a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés 
támogatására. A pályázat keretében az erdélyi nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére lehet... »
Tovább

1.7 Szülőföldön magyarul - Felvidék

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet Szülőföldön magyarul címmel a felvidéki magyar nyelvű oktatás és nevelés 
támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2014/2015-ös tanévre 
Szülőföldön magyarul címmel a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés 
támogatására. A pályázat keretében felvidéki nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére lehet... »
Tovább

1.8 Szülőföldön magyarul - Kárpátalja

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet Szülőföldön magyarul címmel a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás és nevelés 
támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2014/2015-ös tanévre 
Szülőföldön magyarul címmel az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés 
támogatására. A pályázat keretében kárpátaljai nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére... » 
Tovább

1.9 A magyar kultúráért és oktatásért - Erdély

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel erdélyi oktatási és kulturális programok 
támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2015. január 1. és december 
31. közötti időszakra romániai magyar kulturális és oktatási programok, 
kiadványok és fejlesztések támogatására A magyar kultúráért és oktatásért 
címmel. A pályázat célja a romániai magyarság szülőföldjén való... » Tovább

1.10 A magyar kultúráért és oktatásért - Kárpátalja
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel kárpátaljai oktatási és kulturális 
programok támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2015. január 1. és december 
31. közötti időszakra ukrajnai magyar kulturális és oktatási programok, 
kiadványok és fejlesztések támogatására A magyar kultúráért és oktatásért 
címmel. A pályázat célja az ukrajnai magyarság szülőföldjén való... » Tovább

1.11 Carlo Bonatto Minella Művészeti Díj

 

Az olaszországi AREACREATIVA42 Kulturális Egyesület pályázatot hirdet a Carlo Bonatto Minella Művészeti Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a Carlo Bonatto Minella Művészeti Díj odaítélésére az 
olaszországi AREACREATIVA42 Kulturális Egyesület. A díjra a következő 
művészeti ágakban lehet pályázni: festészet, szobrászat, fotográfia, előadó-
művészet, videoművészet. A pályázat témája: Tér. A határokon belül és kívül. A... 
» Tovább

1.12 Pályázat a Visible Díjra

 

Pályázatot hirdet művészeknek és művészcsoportoknak a visible művészeti szövetség a Visible Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

A visible (látható) művészeti szövetség pályázatot hirdet művészeknek és 
művészcsoportoknak a Viisible Díj odaítélésére. A díjra olyan művészeti 
projektekkel lehet pályázni, amelyek nem csak a művészeti tereken képesek 
megjelenni. Pályázati határidő: 2015. április 6. » Tovább

1.13 Perform now! - előadó-művészeti pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a Perform now! svájci előadó-művészeti fesztiválon való részvételre. 
(on-the-move) 

Legalább 10, de legfeljebb 45 perces előadó-művészeti projektekkel lehet 
pályázni a kétévente megrendezett Perform now! előadó-művészeti fesztiválra. 
Vizuális, akusztikus, mozgásművészeti, installációs és interaktív előadásokat 
várnak a fesztiválra, amelyet 2015 őszén negyedik alkalommal fognak... » 
Tovább

1.14 Az NKA pályázata a szépirodalom és ismeretterjesztés támogatására

 Pályázatot hirdet az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma alkotói támogatásra, irodalmi és ismeretterjesztő 
rendezvények megszervezésére, határon túli magyar írók, költők, irodalmárok munkájának támogatására, valamint könyvkiadók 
megjelenésére könyvvásárokon. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 
pályázatot hirdet irodalmi és ismeretterjesztő projektek támogatására. A 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35259
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35254
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35254
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35254
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35252
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35252
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35250
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35250
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35245
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35245
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35250
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35252
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35254
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35259


következő altémákban lehet pályázni: - alkotói támogatás szépirodalmi, valamint 
tudományos-ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzőinek a 2015. március... » 
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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

2.1 Musical-kurzus

 

Alapfokú tánc- és énektudással rendelkező fiatal felnőttek jelentkezését várják a 2015 tavaszán megrendezendő Musical-kurzusra. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015 áprilisában és májusában Musical-kurzust szerveznek Budapesten. A 72 órás
kurzusra, alapfokú tánc- és énektudással rendelkező, 18 és 33 év közötti fiatalok 
jelentkezhetnek. A meghallgatás 2015. március 29-én déli 12 órakor lesz a Sugár 
Üzletközpont Royal termében. A részvétel jelentkezéshez... » Tovább

3. PARTNERKERESÉSEK

3.1 Litván opera társszervezőt keres

 

Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához társszervezőt keres a litván Baroko Operos Teatras. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A litván Baroko Operos Teatras (Barokk Opera Színház) társszervezőt keres az 
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A 
2016 decemberében induló projekt egyik célja a művészek mobilitásának 
támogatása. » Tovább

3.2 Olasz projekthez társszervezőt keresnek

 

Társszervezőt keres egy olasz kulturális együttműködés az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az olaszországi Impreditorialitá Sociale együttműködés társszervezőt keres az 
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. Az 
I.So.Theatre. című színházi projekt keretében képzéseket, műhelyeket, kulturális 
cseréket, műtárgyak nemzetközi cseréjét, valamint népszerűsítő... » Tovább

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

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Alkotóházi ösztöndíj műkritikusoknak
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Műkritikusoknak hirdet alkotóházi ösztöndíjat az AICA Bécsbe 2015 nyarán. 
(on-the-move) 

Az Austrian Section of the International Art Critics Association (A Műkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége Osztrák Szekciója, AICA) alkotóházi ösztöndíjat hirdet 
2015. augusztus közepétől szeptember közepéig műkritikusoknak Bécsbe 
(Ausztria). A részvétel feltétele a legalább ötéves, kortárs... » Tovább

4.2 Alkotóházi ösztöndíj Belgiumba

 

Az AIR Antwerpen és a Middelheim Museum pályázatot hirdet a tizedik alkalommal megrendezendő De Sokkel kiállítási projektben 
való részvételre. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet művészeknek az AIR Antwerpen és a Middelheim Museum a 
2015. szeptember 20. és október 31. között tizedik alkalommal megrendezendő 
De Sokkel projektben való részvételre. A négy hónapos ösztöndíjra önéletrajzzal, 
portfólióval, valamint a következő kérdésre adott válasszal lehet... » Tovább

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

http://www.kreativeuropa.hu/
http://kultura.kreativeuropa.hu/
mailto:info@kreativeuropa.hu
mailto:hirlevel@kreativeuropa.hu
mailto:hirlevel@kreativeuropa.hu.
http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35253
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35253
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35249
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35253

