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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

 

1.1 Új e-űrlapot tett közzé az EACEA!  
 

Új e-űrlap jelent meg az 1.2.2 területhez. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26529 

 

2. NYERTES PROJEKTEK 

 

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

Üres rovat 

 

 

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:  

Tempus Közalapítvány  
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1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

I: http://www.tka.hu 

T: (06 1) 237-1320 

E: info@tpf.hu 

3. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

 

3.1 Kortárs irodalmi alkotások pályázata  
 

Pályázatot hirdet a Cédrus Művészeti Alapítvány szépirodalmi alkotások létrehozására vagy 

fordítására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26505 

 

 

3.2 Haikura, haibunra várva - irodalmi pályázat  
 

Irodalmi pályázatot hirdet a Cédrus Művészeti Alapítvány és Százhalombatta Város 

Önkormányzata Haikura, haibunra várva címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26506 

 

 

3.3 Pályázat a Zöld Óvoda címre  
 

A Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot hirdet óvodáknak a Zöld Óvoda 2011 cím 

odaítélésére. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26509 

 

 

3.4 Nyiss ránk - képzőművészeti pályázat  
 

Képzőművészeti pályázatot hirdetnek a Nyiss Ránk programhétvége szervezői profi és amatőr 

alkotóknak. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26510 
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3.5 Logóterv pályázat  
 

Logóterv pályázatot hirdet a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület amatőr és 

professzionális alkotóknak. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26511 

 

 

3.6 Ajkadon fakadjon ének - rajzpályázat  
 

A Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány rajzpályázatot hirdet Ajkadon 

fakadjon ének címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26514 

 

 

3.7 Pályázat a magyar EU-elnökség prioritásainak megvalósítására  
 

A Külügyminisztérium pályázatot hirdet a magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó 

programok megvalósítására. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26515 

 

 

3.8 Strabag képzőművészeti pályázat  
 

Legfeljebb 40 éves művészeknek hirdet képzőművészeti pályázatot a Strabag. 

(pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26517 

 

 

3.9 NCA-pályázat helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítésére  
 

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatot hirdet helyi kisközösségek és szakmai összefogások 

erősítésére. (SFF Tender) 
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Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26524 

 

 

3.10 NCA-pályázat érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatására  
 

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatot hirdet érdekképviseleti célú civil együttműködések 

támogatására, a civil kontroll erősítésére. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26525 

 

 

3.11 A csodálatos kávé - fotópályázat  
 

A csodálatos kávé címmel hirdet fotópályázatot a Pasco Kft. és a Mobildisplay Kft. 

(Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26519 

 

 

3.12 Rajzpályázat gyerekeknek - Vas megye  
 

Vas megyei gyermekeknek hirdet rajzpályázatot a Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26522 

 

 

3.13 Pályázat az Európai Közszektor Díjra  
 

A 2011-es Európai Közszektor Díjra hirdet pályázatot az Európai Közigazgatási Intézet. 

(Midday Express) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26531 
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3.14 A Balkankult ex libris pályázata  
 

A Duna - A kultúra útja címmel nemzetközi ex libris pályázatot hirdet a Balkankult 

Alapítvány. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26539 

 

 

3.15 Referenciafilm és videoklip pályázat  
 

Referenciafilm és videoklip pályázatot hirdet a Kommunikáció és Média Kft. frissdiplomás 

művészeknek, első kiállítás előtt álló képzőművészeknek, kezdő zenekaroknak és kezdő 

vállalkozásoknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26533 

 

 

3.16 Nyelvek nagyító alatt - pályázat  
 

Rövid audiovizuális művek elkészítésére hirdet pályázatot az ELIA és a CILECT. (on-the-

move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26537 

 

 

3.17 Akadálymentes szerelem - fotópályázat  
 

Pályázatot hirdet a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Akadálymentes 

szerelem címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26535 

 

 

3.18 Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás  
 

Művészettörténeti kutatási támogatás odaítélésére hirdet pályázatot a Magyar Tudományos 

Akadémia. (Pályázatfigyelő) 
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Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26534 

 

 

3.19 Fiatal írók befogadása a Bárkán - pályázat  
 

A Bárka Színház pályázatot hirdet gyakornoki pozíció betöltésére fiatal íróknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26545 

 

 

3.20 Képző-, ipar- és fotóművészeti pályázat  
 

Pályázatot hirdetnek középiskolás diákoknak a 11. Ifjúsági Művészeti Fesztiválra képző-, 

ipar- és fotóművészeti alkotások készítésére. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26546 

 

 

3.21 NCA-pályázat civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatására  
 

Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatására hirdet 

pályázatot az NCA. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26548 

 

 

3.22 Pályázat tengert ábrázoló tájképek készítésére  
 

Tengert ábrázoló tájképek készítésére hirdet pályázatot a Light Space & Time Online Art 

Gallery. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26549 

 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26534
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26545
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26546
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26548
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26549


 

3.23 Veled van tele a sajtó! - pályázat  
 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Külügyminisztérium Veled 

van tele a sajtó! címmel a Fiatal Európa Szerkesztőség tagjainak megtalálására. 

(Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26551 

 

 

3.24 Cikkíró pályázat  
 

A Családinet internetes portál cikkíró pályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26555 

 

 

3.25 Miért? Miért ne! - középiskolai filmszemle  
 

A 7. Országos Középiskolai Filmszemle szervezői pályázatot hirdetnek legfeljebb 20 perces 

filmalkotások készítésére és a filmszemlén való részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26552 

 

 

3.26 Pályázat tábori program összeállítására  
 

A KŐRIS Nonprofit Kft. pályázatot hirdet diákoknak egy táborozásra alkalmas terület 

hasznosítására, tábori program összeállítására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26554 

 

 

3.27 Jász-Nagykun-Szolnok megye a nagy háborúban - pályázat  
 

I. világháborús fényképeket és más dokumentumokat vár pályázatára a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltár. (Pályázatfigyelő) 
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Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26553 

 

4. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

 

4.1 Ügyvezető igazgatót keres a Centrál Színház  
 

Ügyvezető igazgatót keres 2011 júliusától a budapesti Centrál Színház. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26507 

 

 

4.2 Meghallgatást hirdet az Operaház Énekkara  
 

Meghallgatást hirdet a Magyar Állami Operaház Énekkara. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26512 

 

 

4.3 Könyvelői állás a Visegrádi Alapnál  
 

A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet könyvelői állás betöltésére. (Visegrad Fund ) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26536 

 

 

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. KONFERENCIÁK, FESZTIVÁLOK 

 

5.1 Uniós szaknyelvi tanfolyam  
 

2011 márciusában Angolul az Európai Unióban - EU-s alapismereti és szaknyelvi képzés 

köztisztviselők számára címmel indít képzési programot a Tempus. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26516 
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5.2 Szóval?! Országos Vitaverseny  
 

Tanulmányi vetélkedőt szerveznek középiskolásoknak Szóval?! Országos Vitaverseny 

címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26526 

 

 

5.3 26. Téli Tánciskola  
 

2011 februárjában rendezik meg a szlovéniai Mariborban a 26. Téli Tánciskolát. (on-the-

move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26538 

 

 

5.4 High Fest előadó-művészeti fesztivál Örményországban  
 

Előadó-művészeti fesztivált rendeznek High Fest címmel 2011 októberében 

Örményországban. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26540 

 

 

5.5 FLP: nemzetközi képzés az 1.3-as alprogramról  
 

Nemzetközi képzést szerveznek 2011 márciusában a Fiatalok Lendületben Program 1.3-as 

alprogramja (Ifjúsági demokráciaprojektek) keretében benyújtandó projektek fejlesztéséről. 

(Mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26543 

 

 

5.6 Appetiser - képzés kezdőknek az ifjúsági munkáról  
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Appetiser - Kóstolj bele! címmel szervez képzést kezdőknek a nemzetközi ifjúsági munkáról 

a Fiatalok Lendületben Program francia nemzeti irodája. (Mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26544 

 

 

5.7 Pályázati szakreferens képzés Budapesten  
 

Az Új Széchenyi Tervre felkészítő pályázati szakreferens képzést indít 2011 márciusában az 

Euportal. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26550 

 

 

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

6. PARTNERKERESÉSEK 

 

6.1 Törökországi iskola társszervezőt keres  
 

Társszervezőt keres a Comenius program keretében benyújtandó pályázatához egy 

törökországi iskola. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26520 

 

 

6.2 Török projekthez társszervezőt keresnek  
 

Török kulturális projekthez társszervezőt keresnek. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26532 

 

7. NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK 

 

7.1 A Kitchen Budapest ösztöndíjpályázata  
 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26544
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26550
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26520
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26532


Magyarország határain kívül élő alkotóknak hirdet ösztöndíjpályázatot a Kitchen Budapest. 

(pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26528 

 

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

8.1 Magyar fotósok sikerei külföldön  
 

Kristóf István, Horváth Imre, Mátyus Károly, Békefi Antal, Gyurom János és Kerekes István 

ért el sikereket külföldi fotópályázatokon. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26518 

 

 

8.2 Tanulási eredmények alkalmazása - kutatási eredmények  
 

2011 januárjában, a Tempus Közalapítvány konferenciáján mutatták be a Tanulási 

eredmények alkalmazása az oktatásban és az értékelésben című kutatás eredményeit. A 

felmérést 72 felsőoktatási intézmény részvételével végezték. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26530 

 

 

8.3 Megnyílt a FILEP-rendszer  
 

Megnyílt a Fiatalok Lendületben Program online pályázati rendszere. (Mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26541 

 

 

8.4 Fiatalok Lendületben Program: magyar nyelvű pályázati útmutató  
 

Elérhető a Fiatalok Lendületben Program 2011. évi magyar nyelvű pályázati útmutatója. 

(Mobilitás) 

 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26528
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26518
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26530
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26541


 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26542 

 

9. EURÓPAI DOKUMENTUMOK 

 

Üres rovat 

 

 

 

(C) 2010 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont 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: 

regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1072 Budapest, Rákóczi út 20. 

tel.:+36-1-266-2837 

fax: +36-1-266-5972 

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu 

___________________________________________________________________ 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi 

koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium. 

 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26542

