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• 6.5 Köztársasági ösztöndíj 2015/2016 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 REGISTRATION IS NOW OPEN! Creative Europe - Focus on the Danube 

 

Registration is open for the international partner search meeting on 28-29 May 2015 in Budapest, Hungary. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Creative Europe Desk Hungary in cooperation with one of the 
beneficiaries of the European Union’s Creative Europe (2014-
2020) program – Pro Progressione – is organising ‘Creative 
Europe – Focus on the Danube’, an international partner search
meeting on 28-29 May... » Tovább

1.2 Közzétették az Európai Unió Ifjúsági Zenekar tagfelvételének eredményeit

 

Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának meghallgatásán 17 fiatal magyar zenész szerepelt sikeresen 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. április 24-én közzétették az EUYO 2015/16-os 
tagfelvételének eredményeit. Hat fiatal magyar muzsikus 
került rendes tagként a zenekarba, a tartalékos tagok közé 
pedig nyolc magyar fiatalt választottak be. Továbbá három 
muzsikust bátorítanak, hogy a jövőben is részt vegyenek a 
meghallgatásokon.... » Tovább

1.3 Nemzetközi kulturális hálózatépítő platform

 

A brit Visiting Arts művészeti szervezet nemzetközi hálózatépítő platformot hozott létre a kulturális és a kreatív iparágaknak World 

Cultures Connect címmel. 
(on-the-move) 

Új nemzetközi hálózatépítő platformot hozott létre World 
Cultures Connect (A világ kultúrái összekapcsolódnak) címmel
a brit Visiting Arts művészeti szervezet. A portál lehetőséget 
biztosít kulturális szereplőknek és kreatív szakembereknek, 
hogy saját bemutatkozó oldalt hozzanak létre, közzétegyék... » 
Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Én itt vagyok - Üzenet Új-Huligániából

 
Pályázatot hirdet a Baka István Alapítvány Én itt vagyok - Üzenet Új-Huligániából címmel a Kárpát-medencei Baka István vers-, 

énekelt vers- és prózamondó versenyen való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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A szegedi Baka István Alapítvány pályázatot hirdet a Kárpát-
medencei Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó 
versenyen való részvételre Én itt vagyok - Üzenet Új-
Huligániából címmel. A kétnapos találkozóra középiskolás és 
felnőtt, nem hivatásos vers- és prózamondók 
jelentkezhetnek.... » Tovább

2.2 EMH Kreatív Pályázat

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma kreatív pályázatot 

hirdet az Európai Mobilitási Hét alkalmából. 
(Pályázatmenedzser) 

Kreatív pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma EMH Kreatív Pályázat címmel. Az Európai 
Mobilitási Hét alkalmából meghirdetett pályázatra olyan 
alkotásokat várnak, amelyek a közlekedési módok helyes 
megválasztásának... » Tovább

2.3 Álmok, utak, szárnyalások - verspályázat

 

Verspályázatot hirdet a Mozdulj! Közhasznú Egyesület fogyatékossággal élő alkotóknak Álmok, utak, szárnyalások címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület verspályázatot hirdet 
Álmok, utak, szárnyalások címmel. A pályázatra 
fogyatékossággal élő gyerekek, fiatalok és felnőttek 
küldhetnek be fejenként legfeljebb egy verset. Beküldési 
határidő: 2015. május 31. » Tovább

2.4 Online Videópályázat

 

A Kreatív ismét meghirdeti webes videópályázatát Online Video Award címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Webes videópályázatot hirdet a Kreatív Online Video Award 
címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják a 
webes videótartalmakat: szerkesztett online-videós tartalmak 
(hír, tudósítás, riport, interjú, magazinműsorok; rövidfilmek, 
dokumentumfilmek, webes sorozatok); márkázott online-
videós... » Tovább

2.5 II. Vers-Zene pályázat

 

A Montázs Magazin pályázatot hirdet ritmikus versszövegek beküldésére II. Vers-Zene pályázat címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet II. Vers-Zene pályázat címmel a Montázs 
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évre szóló ösztöndíjra felsőfokú angol vagy japán 
nyelvtudással rendelkező 22 és 35 év közötti, BA/BSc 
diplomával rendelkező fiatalok pályázhatnak valamennyi 
tudományágban. A... » Tovább

6.3 Pina Bausch Táncművészeti és Koreográfiai Ösztöndíj

 

Az NRW Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet táncosoknak és koreográfusoknak a Pina Bausch Táncművészeti és Koreográfiai 

Ösztöndíj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet táncosoknak és koreográfusoknak a 
németországi NRW Művészeti Alapítvány a Pina Bausch 
Táncművészeti és Koreográfiai Ösztöndíj odaítélésére. Az 
ösztöndíj lehetőséget biztosít a művészeknek, hogy az általuk 
választott társulat ideiglenes tagjaként fejlődjenek. A 2016-os 
ösztöndíj... » Tovább

6.4 Alkotóházi ösztöndíj az Egyesült Államokba

 

Az egyesült államokbeli Headlands Művészeti Központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2016-ra művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az egyesült államokbeli 
Headlands Center for the Arts (Headlands Művészeti Központ)
a 2016 márciusa és decembere közötti időszakra művészeknek.
A program legalább négy, legfeljebb tízhetes ösztöndíjas 
időszakokra várja olyan művészek jelentkezését, akik az 
ösztöndíjas... » Tovább

6.5 Köztársasági ösztöndíj 2015/2016

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatóinak a 2015/2016-os köztársasági ösztöndíj

odaítélésére. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
2015/2016-os köztársasági ösztöndíj odaítélésére. Az 
ösztöndíjra államilag támogatott vagy költségtérítéses, nappali 
tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan 
képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, amennyiben 
már... » Tovább

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