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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Szünet az irodánál 
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A Kreatív Európa Iroda Kultúra alprogramjához kapcsolódó tájékoztatás 2015. május 27 és 29 közötti munkanapokon szünetel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az alprogramhoz kapcsolódó honlap 
(kultura.kreativeuropa.hu) frissítése és hírlevelének kiküldése 
2015.05.27 és 2015.05.31. között szünetel. A beérkezett 
kérdésekre és az e-mailekre legközelebb 2015.06.01-től tudunk
válaszolni. » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Az NKA pályázata zenei támogatásokra

 

Pályázatot hirdet az NKA Zenei Kollégiuma magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma pályázatot hirdet 
a 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti időszakra magas 
művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának 
támogatására. A következő altémákban lehet pályázni: - alkotói
támogatás hazai és határon túli magyar... » Tovább

2.2 Az NKA pályázata folyóiratok támogatására

 

Az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. december 3-i benyújtási határidővel meghirdetett pályázatra érvényes 

pályázatot benyújtott hagyományos és online lapok támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás 
Kollégiuma a 2014. december 3-i benyújtási határidővel 
meghirdetett, 3341 és 3342-es kódszámú altémára érvényes 
pályázatot benyújtott, nagy hagyománnyal rendelkező, vagy 
újabb, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, 
társadalmi... » Tovább

2.3 Szerelem - irodalmi pályázat

 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet Szerelem címmel az Országos Mécs László Irodalmi Társaság. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság alkotópályázatot 
hirdet Szerelem címmel. A pályázatra olyan munkákat várnak, 
amelyeket a szerzők a 2015. szeptemberi Szerelem című 
antológiába szánnak. Pályázati határidő: 2015. június 15. » 
Tovább

2.4 Ebook Extra alkotópályázat
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A Robert’s Találmány és Szabadalomhasznosító Kft. alkotópályázatot hirdet Ebook Extra Elektronikus Album címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Robert’s Találmány és 
Szabadalomhasznosító Kft. Ebook Extra Elektronikus Album 
címmel. A pályázat célja egy kortárs kulturális adatbázis 
létrehozása. A pályázatra elektronikus dokumentumokat 
várnak. A következő témakörökben lehet pályázni: - fotó és 
festmény:... » Tovább

2.5 Régi játék, új ötlet! - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek régi játékok megújítására Régi játék, új ötlet! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Plukkido és Ökoanyu pályázatot hirdet régi játékok 
megújítására Régi játék, új ötlet! címmel. A pályázatra az új 
életre keltett játékról készült fényképeket várják egy leírással 
együtt. A beküldött pályázatok közül a legkreatívabb, a játék 
eredeti funkciójától legjobban eltávolodó megoldásokat... » 
Tovább

2.6 Önkéntesség, mint életérzés - filmpályázat

 

A Faipari Tudományos Alapítvány kisfilm-pályázatot hirdet Önkéntesség, mint életérzés címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet kisfilmek készítésére Önkéntesség, mint 
életérzés címmel a Faipari Tudományos Alapítvány. A 
pályázatra 14 és 24 év közötti középiskolások és egyetemisták 
küldhetnek be kisfilmeket. Legfeljebb tízperces, az 
önkéntességről szóló riportfilmekkel, animációs filmekkel, 
rajzfilmekkel,... » Tovább

2.7 Batthyány-esszépályázat

 

A Batthyány Lajos Szakkollégium ismét meghirdeti felsőoktatási intézmények hallgatóinak a Batthyány-esszépályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Ismét meghirdeti a Batthyány Lajos Szakkollégium 
felsőoktatási intézmények hallgatóinak a Batthyány-
esszépályázatot. A pályázatra a következő témákban írt 
esszéket várják: az Európai Unió jövőjének lehetséges irányai; 
a nemzetközi humanitárius jog kihívása a XXI. században; 
nemzetközi... » Tovább

2.8 Új IETM-kutatás
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Művészetek és környezet témában kezdi meg új Friss perspektívák kutatását az IETM, amelyre várják a jelentkezéseket. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet Arts and environment (Művészetek és 
környezet) címmel az International Network for Contemporary
Performing Arts (Kortárs Előadó-művészetek Nemzetközi 
Hálózata, IETM) a Fresh Perspectives (Friss perspektívák) 
kutatásban való részvételre. A kutatáshoz olyan projektekkel 
lehet... » Tovább

2.9 Pályázat installációk létrehozására

 

Az egyesült államokbeli Countour Zenei Fesztiválra művészeti installációkat keresnek. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdetnek a jacksoni (Egyesült Államok) Countour 
Zenei Fesztivál szervezői művészeti installációk létrehozására 
a fesztivál keretében. A 2015. június 11. és 14. között 
megrendezendő fesztivál Art Garden (Művészeti kert) című 
helyszínére keresnek a szervezők olyan installációkat, 
amelyek... » Tovább

2.10 Média a Tehetségekért Díj 2015

 

Az Új Európa Alapítvány a 2015-ös évre is meghirdeti pályázatát a Média a Tehetségekért Díj odaítélésére. A díjra legfeljebb 25 éves 

fiatalok munkáját bemutató újságírók, médiamunkások pályázhatnak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Média a Tehetségekért Díj 
odaítélésére az Új Európa Alapítvány. A díjra olyan újságírók 
és médiamunkások nevezhetnek, akik legfeljebb 25 éves 
tehetségeket bemutató írásokat, cikkeket, interjúkat, riportokat,
összeállításokat tettek közzé 2015. január 1. és október 31.... » 
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 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Producert keresnek Skóciába

 A brit Fire Exit producert keres teljes munkaidőbe. 
(on-the-move) 

Producert keres a Glasgow-i (Egyesült Királyság) Fire Exit 
színtársulat. Az új munkatársat teljes munkaidőbe, heti 35 órás 
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munkavégzésre keresik 2015. augusztus 24-i kezdettel. 
Jelentkezési határidő: 2015. június 12. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Uniós pályázati és projektmenedzser képzés

 

A Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet ingyenes európai uniós pályázati és projektmenedzser képzésen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Szent Gergely Népfőiskola ingyenes 
európai uniós pályázati és projektmenedzser képzésen való 
részvételre. Az E-TÁM 90/2015 kódszámmal meghirdetett 
pályázat keretében egy levelező-távoktatásos rendszerben 
megvalósuló felsőfokú továbbképzésre lehet pályázni. A 
részvétel feltétele... » Tovább

4.2 EU-s pénzügyi kurzus Berlinben

 

Az Európai Akadémia mesterkurzust szervez Berlinben A 2014 és 2020 közötti EU alapok pénzügyi irányításának és ellenőrzési 

rendszerének fejlesztése címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. június 29. és július 1. között mesterkurzust szervez az 
Európai Akadémia Berlinben Improving Financial 
Management, Control and Audit of EU Funds 2014-2020 (A 
2014 és 2020 közötti EU alapok pénzügyi irányításának és 
ellenőrzési rendszerének fejlesztése) címmel. A németországi 
kurzusra... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Lengyelországba

 

Fotósoknak, utcai művészeknek és szobrászoknak hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat MixMediaLab címmel Lengyelországba. 
(on-the-move) 

MixMediaLab címmel alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek 
művészeknek Lengyelországba. Az alsó-sziléziai ösztöndíjra 
fotósok, utcai művészek és szobrászok jelentkezését várják. Az
ösztöndíjprogram 2015 augusztusában várja 11 napos 
turnusokban a művészeket. Jelentkezni művészeti portfólióval, 
jelentkezési... » Tovább

5.2 Alkotóházi ösztöndíj Brazíliába

 Capacete címmel alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek kulturális szakembereknek Brazíliába. 
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(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek a 2016. március 1. és 
december 16. közötti tíz hónapra kulturális szakembereknek 
Capacete (Sisak) címmel. A Rio de Janeiró-i (Brazília) 
ösztöndíjra a kultúra bármely területén dolgozó kutatók, főként
pályakezdők jelentkezését várják. A programban 12 kutató 
vesz... » Tovább

5.3 Alkotóházi ösztöndíj az Egyesült Államokba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek 2016-ra Rabbit Islandre művészeknek. 
(on-the-move) 

Az egyesült államokbeli Rabbit Islandre hirdetnek alkotóházi 
ösztöndíjat legalább 21 éves vizuális művészeknek, íróknak, 
költőknek, építészeknek, tervezőknek, zenészeknek, 
filmeseknek, zeneszerzőknek és koreográfusoknak. Az 
ösztöndíj legalább tíz, és általában legfeljebb 28 napra szól. 
Pályázati... » Tovább

5.4 Ösztöndíj Németországba

 

A német Pact Zollverein alkotóházi ösztöndíjat hirdet táncosoknak, előadó-művészeknek, médiaművészeknek és zenészeknek 2016-ra.

(on-the-move) 

A 2016 januárja és júliusa közötti időszakra hirdet alkotóházi 
ösztöndíjat a német Pact Zollverein táncosoknak, előadó-
művészeknek, médiaművészeknek és zenészeknek. Pályázni 
motivációs levéllel, a tervezett projekt leírásával, annak rövid 
összefoglalójával, önéletrajzzal, valamint saját munkákról... » 
Tovább

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

(C) 2015 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a Kreatív Európa Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel

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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