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

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

1.1 Színházi befogadó pályázat  

 

A médiumKULT Színházi Szabadköre színházi befogadó pályázatot hirdet független, alternatív, illetve infr

astruktúrával nem rendelkező amatőr és alternatív társulatoknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30010 

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

1.2 Fókuszban a régiók! - pályázat  

 

Fotópályázatot hirdet Fókuszban a régiók! címmel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete. (Ugró

deszka) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30013 

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

1.3 Betonszobor-pályázat  

 

A SzeBeton Zrt. Szentendre a művészetek városa, Szebeton a beton művésze. címmel betonszobor-

pályázatot hirdet. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30019 

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

1.4 SZIN: Két zöld hét, egy zöld dizájnpályázat  

 

Dizájnpályázatot hirdetnek a Szegedi Ifjúsági Napok keretében SZIN: Két zöld hét, egy zöld dizájnpályázat

 címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30008 

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

1.5 Biomechanika - nemzetközi műhely Ausztriában  

 

2013 májusában nemzetközi műhelyet szervez az IUGTE Biomechanika. Pszichológiai gesztus. Fizikai csel

ekvés címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30018 

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

1.6 Hetilap-illusztrációs pályázat  

 

A Geomédia Kiadó hetilap-illusztrációs pályázatot hirdet. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30021 

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

1.7 Paint Up! - épületfestő pályázat  

 

Virtuális épületfestő pályázatot hirdetnek Paint up! címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30020 

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

1.8 A jó pap is holtig tanul - pályázat  

 



Esszéíró pályázatot hirdet az MMIKL 50 éven felülieknek A jó pap is holtig tanul címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30024 

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

1.9 Büszke vagyok a nagyszüleimre/unokáimra - pályázat  

 

Videopályázatot hirdet az MMIKL nagyszülőknek és unokáknak Büszke vagyok a nagyszüleimre/unokáim

ra címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30025 

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

1.10 Csakazértis - fotópályázat  

 

A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány fotópályázatot hirdet Csakazértis címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30026 

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

1.11 Pályázat a Dr. Szegő Tamás-díjra  

 

A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány pályázatot hirdet 30 évnél fiatalabb újságíróknak a Dr. Szegő Tamás-

díj odaítélésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30031 

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

1.12 Pályázat határon túli kiadványok támogatására  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya meghívásos pályázatot hirdet határon t

úli kiadványok előkészítésére, fejlesztésére és kiadására; a tankönyves műhelyek működtetésére, fejleszt

ésére, valamint magyarországi tankönyvek, segédanyagok biztosítására. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30032 

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

1.13 Pályázat dokumentarista reklám-kisfilm készítésére  

 

A Jól-Lét Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet dokumentarista reklám-

kisfilm készítésére. (Pályázatfigyelő) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30033 

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

1.14 Borcímke- és arculattervező pályázat  

 

A Forum Hungaricum és a Hybrid Art Management borcímke-

 és arculattervező pályázatot hirdet grafikusoknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30034 

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

1.15 VI. InternetVers Fesztivál - helyszínpályázat  

 

Az InternetVers Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek a hatodik fesztivál helyszínének megtalálására. (

Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30035 

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

1.16 Agóra - pályázat multifunkcionális központok kialakítására  

 

Agóra -

 multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális fel

tételeinek kialakítása címmel hirdet pályázatot az NFÜ. (NFÜ) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30036 

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

1.17 Nemzetközi poszterpályázat  

 

A Young Cinema Foundation pályázatot hirdet az Euroshorts 2012 Filmfesztivál poszterének megtervezés

ére. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30040 

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

1.18 Hogyan őriztük meg.. - pályázat  

 

A Nemzeti Család-

 és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet házaspároknak Hogyan őriztük meg... címmel. (Pályázatmen

edzser) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30041 

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

1.19 Sisi Portré - rajz- és festménypályázat  

 

Sisi Portré címmel képzőművészeti pályázatot hirdetnek Erzsébet királyné születésének 175. évfordulója 

alkalmából. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30042 

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

1.20 Pályázat kisközösségi rádiós médiaszolgáltatásra  

 

A Nemzeti Média-

 és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázatot hirdet helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatásra. (Pál

yázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30044 

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

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

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

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

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

 

2.1 Az Európai Bizottság szakmai gyakorlata  

 

Szakmai gyakorlatot hirdet diplomásoknak 2013 márciusától az Európai Bizottság. (mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30039 

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

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 Kultúra - fejlesztési lehetőségek?  

 

Konferenciát szerveznek 2012 szeptemberében Mariborban a kultúra és a fejlődés kapcsolatáról. A hallg

atói szekcióba várják előadók jelentkezését is. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30004 

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

3.2 Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban  

 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ szakmai továbbképzést szervez 2012 szeptemberében Hálózato

sodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30007 

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

3.3 XI. Színjátszó Fesztivál  

 

A Nagy Gáspár Kulturális Központ 2012 októberében megrendezi a XI. Színjátszó Fesztivált. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30009 

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

3.4 Pályázat a Seconda Luna Díjra  

 

Pályázatot hirdetnek a Seconda Luna Díj odaítélésére személyeknek, csoportoknak és vállalkozásoknak. (

KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30014 

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

3.5 FLP-képzés Spanyolországban  

 

Képzést szervez 2012 novemberében Fiatalok Lendületben Program spanyol nemzeti irodája A nyelvi aka

dályok eltörlése címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30016 



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

3.6 EVS kapcsolatépítő szeminárium Svájcban  

 

2012 novemberében EVS kapcsolatépítő szemináriumot rendeznek Svájcban Include us címmel. (mobilit

ás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30017 

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

3.7 Műveltség és aktív polgárság - konferencia  

 

Hetedik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi LitCam Konferenciát 2012 októberében Frankfurtban. (K

ultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30011 

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

3.8 Kultúra-fejlesztési lehetőségek? - konferencia Mariborban  

 

Kulturális konferenciát rendeznek 2012 szeptemberében Mariborban. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30003 

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

3.9 Speciális olasz nyelvtanfolyamok Budapesten  

 

2012 szeptemberében speciális olasz nyelvtanfolyamokat indít a budapesti Olasz Kultúrintézet. (KultúrPo

nt) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30030 

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

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

4. PARTNERKERESÉSEK 

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

4.1 Társszervezőt keres egy szerb szervezet   

 

A szerbiai Parobrod kulturális szervezet társszervezőt keres zenei és mozgásművészeti projektjéhez. (Kul

túrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30005 



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

4.2 Társszervező lenne egy ciprusi múzeum  

 

Társszervező lenne az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatokban egy ciprusi múzeum. 

(KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30027 

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

4.3 Társszervezőt keresnek egy belga projekthez  

 

A digitális művészet területén tevékenykedő társszervezőt keresnek a belga KIKK fesztivál szervezői az E

U Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatukhoz. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30028 

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

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

 

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

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Németországba  

 

A Shiny Toys német művészeti szervezet alkotóházi ösztöndíjat hirdet médiaművészeknek. (on-the-

move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30037 

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

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

 

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

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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

6.1 Youthpass - Módszertani segédletek gyűjteménye  

 

Az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Fiatalok Lendületben Programiroda új kiadványt jelent

etett meg Youthpass - Módszertani segédletek gyűjteménye címmel. (Ugródeszka) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30012 



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

6.2 65 kulturális szervezet kap támogatást  

 

A Kultúráért Felelős Államtitkárság 65, a kultúra területén működő civil, szakmai szervezet támogatásáró

l döntött. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30022 

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

6.3 17,6 milliárd az önkormányzatoknak  

 

2013-

ban 17,6 milliárd forint áll a települési önkormányzatok rendelkezésére települési közgyűjteményi és köz

művelődési feladatok ellátására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30029 

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

 

(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. 


