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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=========================================================================
=
1.1 A művészi alkotás európai napja - 2013 

2013 márciusában rendezik meg múzeumok és kulturális intézmények részvételével A művészi alkotás 
európai napját. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30761
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért 

Egyesületek, alapítványok, intézmények jelentkezését várja az Európai Integrációért és a Civil Párbesz
édért hálózat. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30792
--------------------------------------------------------------------------
1.3 Diákszervezetek az oktatási és ifjúsági programok finanszírozásáért 

Európai diákszervezetek adtak ki nyilatkozatot arról, hogy az EU-nak növelnie kéne a következő költsé
gvetésében az oktatásra és képzésre jelenleg tervezett összeget. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30793
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Erasmus mindennapok - fotópályázat 

A Tempus Közalapítvány fotópályázatot hirdet Mutasd meg, milyenek az Erasmus mindennapok Európ
a különböző városaiban! címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30742
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Zöld ünnep - Én ilyen karácsonyt szeretnék 

Kreatív pályázatot hirdet Zöld ünnep - Én ilyen karácsonyt szeretnék címmel az Aprólépés portál. (SFF 
Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30744
--------------------------------------------------------------------------
2.3 A bélyegek és én - pályázat 

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Ifjúságért Szakosztálya fogalmazásíró pályázatot hirdet 
A bélyegek és én címmel. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30745
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Metamorphoses filmrendezői pályázat 

Filmrendezői pályázatot hirdetnek a Metamorphoses projekt keretében. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30750
--------------------------------------------------------------------------
2.5 REmese - Kárpát-medencei magyar gyermekdivat pályázat 



Az Újrahasznosított Mesék Társasága és az Erdélyi Magyarok Egyesülete REmese - Kárpát-medencei 
magyar gyermekdivat pályázat címmel pályázatot hirdet gyermekruhák tervezésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30752
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Épületfotó pályázat 

A Fuga Web Rádió épületfotó pályázatot hirdet a Fotó Hónap 2012 alkalmából. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30753
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Mikulásváró rajzpályázat 

A Csodaceruza gyermekirodalmi folyóirat Mikulásváró rajzpályázatot hirdet az Advent a Vajdahunyad 
várában rendezvény keretében. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30754
--------------------------------------------------------------------------
2.8 Pályázat zenészeknek 

Pályázatot hirdet amatőr zenészeknek a KultUnio Alapítvány egy rádióműsorban való megjelenésre. (p
ályázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30758
--------------------------------------------------------------------------
2.9 Pályázat nyári egyetemi kurzusok szervezésére 

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája pályázatot hirdet 2013-as nyári egyetemi kurzuso
k szervezésére. (Balassi Intézet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30760
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Legfontosabb tanulási élményem - pályázat 

Beszámolók írására hirdet pályázatot a Tempus Legfontosabb tanulási élményem címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30764
--------------------------------------------------------------------------
2.11 Testvértelepülési és partnerségi pályázat 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében pályázatot hirdet a Testvértelepülési és Partnersé
gi Pályázati Alap testvértelepülési, barátvárosi vagy egyéb partneri kapcsolat kialakítására. (KultúrPont



)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30770
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Az Égig Érő Fa - pályázat 

Az Égig Érő Fa címmel művészeti pályázatot hirdet gyerekeknek az Ösvény Oktatóközpont. (Pályázat
menedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30773
--------------------------------------------------------------------------
2.13 In the Palace - rövidfilm-pályázat 

A XI. In the Palace Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek filmeseknek a feszt
iválon való bemutatkozásra. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30775
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Fotópályázat diákoknak 

Általános és középiskolás diákoknak hirdetnek fotópályázatot három kötelező témában. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30777
--------------------------------------------------------------------------
2.15 Logótervező pályázat 

A Magyar Természetjáró Szövetség logótervező pályázatot hirdet. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30778
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja 

A Budapest Art Expo Alapítvány pályázatot hirdet a Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléján v
aló részvételre. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30779
--------------------------------------------------------------------------
2.17 Pályázat közösségi műalkotások létrehozására 

Pályázatot hirdet a Mapei Kft. alapfokú oktatási és bentlakásos szociális közintézményeknek közösségi 
műalkotások létrehozására. (Pályázatfigyelő)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30781
--------------------------------------------------------------------------
2.18 Haza és haladás - történelmi pályázat 

Pályázatot hirdet a Haza és haladás országos komplex történelmi és műveltségi vetélkedőn való részvét
elre a debreceni Benedek Elek Általános Iskola. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30782
--------------------------------------------------------------------------
2.19 Az Autonómia Alapítvány pályázata 

Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatainak, roma kisebbségi önkormá
nyzatoknak és civil szervezeteknek roma integrációs programok támogatására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30783
--------------------------------------------------------------------------
2.20 Jelentkezőket vár a Stockholm Fringe Fesztivál 

Előadóművészek jelentkezését várják a 2013-as Stockholm Fringe Fesztiválra. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30788
--------------------------------------------------------------------------
2.21 Programszervezőket keresnek egy finn fesztiválra 

A 2013-as Pixelache Helsinki Fesztivál szervezői olyan szervezetek, csoportok és személyek jelentkezé
sét várják, akik szemináriumot vagy kiállítást szerveznének a fesztivál keretében. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30789
--------------------------------------------------------------------------
2.22 Rajzpályázat óvodásoknak és kisiskolásoknak 

A Hagyományok Háza rajzpályázatot hirdet Hogyan készülsz az ünnepre? címmel. (Hagyományok Ház
a)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30790
--------------------------------------------------------------------------
2.23 Pályázat képzőművész nőknek 

Pályázatot hirdet képzőművész nőknek a Mű-hely Galéria portrék készítésére. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30796
--------------------------------------------------------------------------
2.24 XIX. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat 



A szombathelyi Oladi Általános Művelődési Központ 19. alkalommal hirdeti meg az Országos József 
Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30797
-------------------------------------------------------------------------- 
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 Nemzetközi rendezői műhely Ausztriában 

Az IUGTE 2013 májusában nemzetközi rendezői műhelyet szervez Ausztriában. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30743
--------------------------------------------------------------------------
3.2 BE Fesztivál - pályázat 

Pályázatot hirdetnek a 2013. júliusi BE Fesztiválon való részvételre előadó-művészeti társulatoknak. (o
n-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30785
--------------------------------------------------------------------------
3.3 Erasmus Szabadegyetem novemberben 

2012 novemberében a skandináv családi házakról, a belvárosi kutyákról és a mai képzőművészek múzs
áiról lesz szó az Erasmus Szabadegyetem előadásain. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30791
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. PARTNERKERESÉSEK



=========================================================================
=
4.1 Peja testvérvárosi kapcsolatot létesítene 

Testvérvárosi kapcsolatot létesítene a koszovói Peja. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30766
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Testvárosokat keres a szarajevói nagykövetség 

Testvérvárosokat keres a szarajevói nagykövetség Maglaj, Živinice, Gračanica, Gradačac, Drvar városa
inak. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30767
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Társszervezőket keres egy krakkói egyesület 

A krakkói "NZS 80" Egyesület társszervezőket keres a Visegrádi Alap és további uniós alapok pályázat
ain való részvételhez. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30768
--------------------------------------------------------------------------
4.4 Társszervező lenne egy török óvoda 

Társszervező lenne az EU Egész életen át tartó tanulás programja Comenius akciója keretében benyújta
ndó pályázatokban egy török óvoda. (Member Search Call)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30780
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
5.1 Horizons ösztöndíj 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek művészeknek Franciaországba. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30746
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Alkotóházi ösztöndíj Koppenhágába 



Human Hotel címmel alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek 2013-ra a Wooloo. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30747
--------------------------------------------------------------------------
5.3 Alkotóházi ösztöndíj Németországba 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a német Pact Zollverein 2013-ra művészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30749
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Metamorphoses koreográfiai pályázat 

Koreográfiai pályázatot hirdetnek a Metamorphoses projekt keretében. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30751
--------------------------------------------------------------------------
5.5 Weidenfield ösztöndíj fiatal kutatóknak 

Az Oxfordi Egyetem fiatal kutatóknak és posztgraduális hallgatóknak meghirdeti a Weidenfield ösztön
díjat és vezetői programot. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30756
--------------------------------------------------------------------------
5.6 UWC Magyarország ösztöndíjpályázat 2013-2015 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az UWC Magyarországi Egyesülete középiskolásoknak a Nemzetközi Éretts
égi Programban való részvételre. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30784
--------------------------------------------------------------------------
5.7 Alkotóházi ösztöndíj az Egyesült Államokba 

Az egyesült államokbeli McColl Központ alkotóházi ösztöndíjakat hirdet művészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30786
--------------------------------------------------------------------------
5.8 Carolinas HealthCare alkotóházi ösztöndíj 

Az egyesült államokbeli McColl Központ a Carolinas HealthCare kórházhálózattal együttműködésben 
alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30787



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

=========================================================================
=
6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
=========================================================================
=
6.1 Az ajaki lakodalmas fesztivál lett az év projektje 

Átadták az Európa a polgárokért program legjobb testvérvárosi gyakorlatának járó díjat. Az elismerést 
az ajaki hagyományőrző fesztivál kapta. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30763
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Fotós sikerek 

Papp Elek, Bartók Andrásné Gyöngyvér és Kerekes István ért el újabb külföldi sikereket. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30776
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
7.1 Európai személyiségek az Erasmus védelmére szólítják fel az EU vezetőit 

Neves európai személyiségek nyílt levélben szólítják fel az EU vezetőit az Erasmus program védelmére
. (Midday Express)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30762
--------------------------------------------------------------------------
7.2 Peja nyert a Külügyminisztérium pályázatán 

A koszovói Peja önkormányzata nyert a Külügyminisztérium külföldi magyar emlékhelyek létesítésére, 
felújítására kiírt pályázatán. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30765
--------------------------------------------------------------------------
7.3 Magyarország lesz a Visegrádi Csoport elnöke 

Magyarország egyidejűleg fogja ellátni a Közép-Európai Kezdeményezés és a Visegrádi Csoport elnök
ségi feladatait 2013-ban. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30771
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
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--------------------------------------------------------------------------
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 koordinátor
a, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

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


