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========================================================================== 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

========================================================================== 

1.1 Az NKA önrész-pályázata - Kultúra program  

 

Pályázatot hirdet a Kultúra program által támogatott projektek önrészének támogatására az NKA Kulturá

lis Fesztiválok Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29225 

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

1.2 MEDIA 2007: oktatás  

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA 2007 program keretében az audiovizuális ágazatban műk



ödő szakemberek képzésének támogatására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29219 

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

========================================================================== 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

==========================================================================  

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

 

2.1 Sziasztok - pályázat  

 

Pályázatot hirdet diákoknak a Német Nagykövetség a német-

magyar barátság 20. évfordulója alkalmából. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29220 

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

2.2 Stand-up comedy pályázat  

 

Pályázatot hirdet tehetséges, amatőr előadóknak a Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület stand-

up comedy esteken való fellépésre. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29221 

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

2.3 Szeresd a vidéket! - rajzpályázat  

 

Gyermekrajz-pályázatot hirdet Szeresd a vidéket! címmel a Vidéki élet portál. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29222 

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

2.4 Pályázat fiatal designereknek  

 

Legfeljebb 28 éves grafikusoknak és designereknek hirdetnek pályázatot a Young Lions Design Competiti

onön való részvételre. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29223 

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

2.5 Az NKA pályázata kulturális fesztiválok támogatására  



 

Pályázatot hirdet az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma kulturális fesztiválok támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29224 

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

2.6 Az NKA pályázata kiállítások támogatására  

 

Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma a magyar kultúra nemzetközileg kie

melkedő kiállításainak támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29226 

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

2.7 Az NKA pályázata hangversenyek támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma egyedi hangversenyek, hangversenysorozatok és koncertszerű rendezvények támo

gatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29227 

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

2.8 Az NKA pályázata könnyűzenei produkciók támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-művészet Kollégiuma magyarországi könnyűzenei, világ-

 és népzenei, valamint dzsesszprodukciók támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29228 

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

2.9 Az NKA pályázata új táncprodukciók támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma zenei, táncművészeti és színházi tervek, új táncprodukciók megvalósításának támo

gatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29229 

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

2.10 Az NKA pályázata új színházi produkciók támogatására  

 



Pályázatot hirdet az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma új színházi produkciók megvalósításának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29230 

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

2.11 Az NKA pályázata színházi és táncprodukciók forgalmazására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma már bemutatott színházi és táncprodukciók forgalmazásának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29231 

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

2.12 Az NKA pályázata nemzetközi rendezvényeken való részvétel támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma nemzetközi zenei, táncművészeti és színházi fórumokon, versenyeken, konferenciá

kon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29232 

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

2.13 Az NKA pályázata külföldi művészek fogadásának támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma külföldi művészek, szakemberek, szólisták, együttesek, társulatok felléptetésének, 

fogadásának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29233 

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

2.14 Az NKA pályázata táncművészeti oktatási programok támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Előadó-művészet Kollégiuma magyarországi táncművészeti közép-

 és felsőfokú oktatási intézmények elméleti és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására. (N

KA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29234 

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

2.15 Az NKA pályázata táncművészeti produkciók bemutatására  



 

Határon túli magyar hivatásos táncművészek és művészeti táncegyüttesek produkcióinak magyarországi 

bemutatására hirdet pályázatot az NKA Előadó-művészet Kollégiuma. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29235 

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

2.16 Az NKA pályázata táncművészeti rendezvények támogatására  

 

Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések támogatására hirdet pályázatot az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29236 

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

2.17 Lant és parittya - pályázat  

 

Kritikaírói pályázatot hirdet Lant és parittya címmel a Kultúra és kritika portál. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29237 

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

2.18 Duna - nyitott könyv  

 

Fotópályázatot hirdet a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház és az Indafotó Duna -

 nyitott könyv címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29238 

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

2.19 Pályázat múzeumok és gyűjtemények támogatására  

 

A német Szövetségi Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet múzeumok és nyilvános gyűjtemények támog

atására. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29239 

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

2.20 Crosstalk média- és videopályázat  

 

Az ötödik alkalommal megrendezendő Crosstalk videoművészeti fesztiválon való részvételre hirdetnek p

ályázatot a fesztivál szervezői. (pályázatok.org) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29240 

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

2.21 A VPM irodalmi pályázata  

 

2012-

re is pályázatot hirdet egy antológiában való megjelenésre a Vizuális Pedagógiai Műhely. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29242 

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

2.22 Ágens digitális fotópályázat FIAP 2012/108  

 

Az Ágens Művészeti Galéria fotópályázatot hirdet amatőr és profi fotósoknak. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29244 

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

2.23 155. Nemzetközi Nyomatkiállítás - pályázat  

 

A 155. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Nyomatkiállításon (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29261 

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

2.24 Digiráma pályázat  

 

A Gyöngyök - Mátra Művelődési Központ pályázatot hirdet a 2012-

es Gyöngyösi Digiráma Bemutatón való részvételre. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29245 

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

2.25 Nemzetközi Miniatűr Fesztivál - pályázat  

 

A Szín-

Folt Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet a 17. Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon való részvételre. (Kult

úrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29246 



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

2.26 Emlékek - irodalmi pályázat  

 

A Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely vers-

 és prózapályázatot hirdet Emlékek címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29247 

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

2.27 Pályázat a Magyar Dal Fővárosa címre  

 

Pályázatot hirdet Magyar Dal Napja Nonprofit Kft.  vidéki városoknak a Magyar Dal Fővárosa 2012 cím o

daítélésére. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29248 

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

2.28 Pályázat építészhallgatóknak  

 

A győri X-

Meditor Kft. és a Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület ötletpályázatot hirdet versen

ypavilon tervezésére építészhallgatóknak. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29249 

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

2.29 Rezidensi pályázat Ghánába  

 

Az Nka Foundation rezidensi pályázatot hirdet a népi építészet, a design, az afrikai kultúra és a fenntarth

ató fejlődés iránt érdeklődőknek Ghánába. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29250 

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

2.30 Art-Feszt V. - pályázat  

 

Pályázatot hirdet a képző- és iparművészetben tevékenykedő amatőr alkotóknak a 2012-es Art-

Feszten való részvételre a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29251 

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



2.31 Plakátpályázat az internetbiztonságról  

 

Plakát-

 és videopályázatot hirdetnek a Safer Internet Day szervezői az internet biztonságáról. (Ugródeszka) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29253 

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

2.32 Erasmus felsőoktatási intézményi programterv  

 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás program keretében 2013. évi Eras

mus felsőoktatási intézményi programterv címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29256 

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

2.33 Pályázat a Káplár László Jó Ember Díjra  

 

A Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet a Káplár László Jó Ember Díj odaítélésére

. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29257 

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

2.34 Meseszombat Dörmögővel - pályázat  

 

A tollal.hu irodalmi portál meseíró pályázatot hirdet Meseszombat Dörmögővel címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29259 

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

2.35 Between the Seas - előadóművész pályázat  

 

Előadó-

művészek jelentkezését várják a 2012 augusztusában második alkalommal megrendezendő Between the

 Seas Fesztiválra. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29260 

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

2.36 Újrahasznosítás - Mediawave pályázat  

 



A Mediawave Alapítvány pályázatot hirdet képző-

 és iparművészeti alkotások, installációk, fotósorozatok készítésére és performance-

ok, projektek létrehozására az újrahasznosítás témakörében. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29262 

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

2.37 Kárpát-medencei ifjúsági képzőművészeti tábor  

 

A Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány pályázatot hirdet 16 és 25 év közötti fiataloknak a Kárpát-

medencei ifjúsági képzőművészeti táborban való részvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29263 

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

2.38 A harmadik királyfi vagy királylány - irodalmi pályázat  

 

Az Áldás-

Népesség Társaság és az Erdélyi Magyar Ifjak irodalmi pályázatot hirdet felső tagozatos általános iskolás 

diákoknak A harmadik királyfi vagy királylány címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29264 

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

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

 

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

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:  

Tempus Közalapítvány  

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

I: http://www.tka.hu 

T: (06 1) 237-1320 

E: info@tpf.hu 

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

 

========================================================================== 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

========================================================================== 

3.1 Pályázat az EU Ifjúsági Konferencián való részvételre  

 

Az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság pályázatot hirdet a 2012 márciusában Dániában megre

ndezendő EU Ifjúsági Konferencián való részvételre. (mobilitás) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29252 

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

3.2 FLP-kurzus Belfastban  

 

Kurzust szerveznek a Fiatalok lendületben programban résztvevők kockázatkezelési ismereteinek bővítés

ére az Egyesült Királyságban. (mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29254 

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

3.3 FLP: kapcsolatépítő szeminárium Zágrábban  

 

A Fiatalok lendületben program horvát és lett nemzeti irodája, valamint a Salto kapcsolatépítő szeminári

umot tart 2012 áprilisában a kulturális sokszínűség jegyében szervezett ifjúsági cserékről. (mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29255 

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

========================================================================== 

4. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

========================================================================== 

4.1 Újabb fotós sikerek külföldön  

 

Juhász László E-

MAFOSZ/g, Kerekes István EFIAP/g és Kristóf István ért el újabb sikereket külföldi fotópályázatokon. (Fot

ósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29243 

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

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

 

 

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésé

vel. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információk

at ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kult

urpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 



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

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1082 Budapest Kisfaludy u. 32. 

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m  

fax: (06 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. 

 

A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 


