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

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

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

1.1 Az Ön jogai, az Ön jövője - konzultáció  

 

Az Európai Bizottság konzultációt indított Az Ön jogai, az Ön jövője címmel az uniós polgárok jogai és az 

EU jövője tárgyában. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29841 

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

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

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

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

 

2.1 Német ösztöndíj előadóművészeknek  

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet előadó-

művészeti csoportoknak a német Schloss Bröllin Egyesület. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29833 

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

2.2 Honlapdesign-pályázat  

 



Az Örkény István Színház pályázatot hirdet honlapdesignjának megtervezésére. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29834 

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

2.3 A Levendula Magazin fotópályázata  

 

A Levendula Magazin fotópályázatot hirdet a levendula népszerűsítésére. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29835 

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

2.4 Pályázat oktatási és képzési uniós stratégiai célkitűzések végrehajtására  

 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság Az egész életen át tartó tanulás program keretében Az oktatás és 

képzés terén meghatározott uniós stratégiai célkitűzések végrehajtása címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29836 

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

2.5 Tartalmas, aktív, minőségi életvég - tanulmány- és fotópályázat  

 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tanulmányi-

 és fotópályázatot hirdet Tartalmas, aktív, minőségi életvég címmel. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29837 

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

2.6 Hogyan őrizhető meg az emberi méltóság az élet végén? - fotópályázat  

 

A Magyar Hospice-

Palliatív Egyesület fotópályázatot hirdet Hogyan őrizhető meg az emberi méltóság az élet végén? címmel

. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29838 

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

2.7 Kultúra az EU külkapcsolataiban előkészítő intézkedés  

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet Kultúra az EU külkapcsolataiban előkészítő intézkedés címmel. (Ku

ltúrPont) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29839 

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

2.8 A kulturális sokszínűség gazdasága kísérleti projekt - pályázat  

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet A kulturális sokszínűség gazdasága kísérleti projekt címmel. (Kultú

rPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29840 

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

2.9 Biatorbágy - fotópályázat  

 

A Biatorbágyi Fotóklub Biatorbágy címmel fotópályázatot hirdet amatőr és profi alkotóknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29846 

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

2.10 Pályázatok előadó-művészeti szervezeteknek  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet előadó-

művészeti szervezetek támogatására. (EEM) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29850 

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

2.11 Pályázat zenekarok és énekkarok támogatására  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet az Emtv. szerinti II. kategóriába sorolt zenekarok 

és énekkarok támogatására. (EMMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29852 

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

2.12 Pályázat színházaknak kiemelt művészeti célok megvalósítására  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támog

atására. (EMMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29853 

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



2.13 Pályázat zenekaroknak és énekkaroknak kiemelt művészeti célok megvalósítására  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támog

atására zenekaroknak és énekkaroknak. (EMMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29854 

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

2.14 A mi kis falunk - public art pályázat  

 

A mi kis falunk címmel hirdet public art pályázatot a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekt

orátus. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29856 

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

2.15 Az Axiál nemzetközi karikatúra-pályázata  

 

Nemzetközi karikatúra-

pályázatot hirdet az Axiál Kft. mezőgazdasági, építőipari és raktár technológiai gépek megjelenítésére. (P

ályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29858 

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

2.16 Nyomokat hagyunk - ötletpályázat  

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzata Nyomokat hagyunk címmel ötletpályázatot hirdet köztéri alkotások megv

alósítására. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29859 

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

2.17 Pályázat a Paul Lendvai-díjra  

 

Paul Lendvai pályázatot hirdet magyar újságíróknak a Paul Lendvai-díj odaítélésére. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29863 

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

2.18 Ez vagyok Én - fotópályázat  



 

Fotópályázatot hirdet a Createvaphoto Ez vagyok Én címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29864 

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

2.19 TÁMOP-pályázat innovatív iskolák fejlesztésére  

 

Az ESZA pályázatot hirdet az Új Széchenyi Terv keretében innovatív iskolák fejlesztésére a Közép-

magyarországi régióban. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29866 

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

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 Kreatív tábor Barcelonában  

 

Kreatív nyári tábort szerveznek a Generation 1992 kezdeményezés keretében Barcelonában. (KultúrPont

) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29865 

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

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

4. PARTNERKERESÉSEK 

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

4.1 Portugál projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keres kulturális projektjéhez egy portugál szervezet. (KultúrPont) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29843 

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

4.2 Társszervezőt keres egy lengyel szervezet  

 

A lengyelországi Nastawnia Association társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújta

ndó pályázatához. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29855 

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

4.3 Társszervezőt keres egy olasz alapítvány  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy olasz alapítvány. (

KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29860 

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

4.4 Társszervezőt keres egy olasz város  

 

Az olaszországi Alessandria városa társszervezőt keres kulturális projektjéhez. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29862 

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

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

 

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

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

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

5.1 Újabb fotós sikerek  

 

Papp Elek és Kerekes István ért el újabb sikereket külföldi pályázatokon. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29845 

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

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

 

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



6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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

6.1 Az Év Fotográfusa és Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja - pályázat  

 

A MAFOSZ pályázatot hirdet Az Év Fotográfusa és Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja díjak odaítélésér

e. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29844 

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

6.2 Sokunk karácsonya - pályázat  

 

A Cédrus Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet Sokunk karácsonya címmel egy 2012 karácsonyán megj

elenő gyűjteményes kötet összeállítására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29861 

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

 

(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. 


