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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=========================================================================
=
1.1 Kórusrendezvények a következő években 

Jóváhagyta a következő évek rendezvényprogramját az Europa Cantat közgyűlése. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30852
--------------------------------------------------------------------------
1.2 2012-es jelentés a kulturális örökség mobilitásáról 

Jelentést tettek közzé a kulturális örökség mobilitásáról. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30860
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Építészeti fotópályázat 

A Magyar Fotóművészek Szövetsége építészeti fotópályázatot hirdet Nyócker téglái, valamint Patyolat 
téglái kategóriákban. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30803
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Animációs filmpályázat 

Animációs játékfilm-pályázatot hirdetnek Cartoon Movie 2013 címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30809
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Comenius Iskolai együttműködések pályázat 

2013-ra is meghirdeti Comenius Iskolai együttműködések pályázatát az Európai Bizottság. (KultúrPont
)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30811
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Comenius Régió együttműködések - pályázat 

2013-ra is meghirdeti Comenius Régió együttműködések pályázatát az Európai Bizottság. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30812
--------------------------------------------------------------------------
2.5 Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak - pályázat 

2013-ra is meghirdeti Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak pályázatát az Európai Bizottsá



g. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30813
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Comenius tanárasszisztens fogadása - pályázat 

Az Európai Bizottság meghirdeti az Egész életen át tartó tanulás program keretében a Comenius tanára
sszisztens fogadása pályázatát, amelyen magyar óvodák, általános és középiskolák vehetnek részt. (Kul
túrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30814
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Európai Nyelvi Díj - 2013 

A 2013-as Európai Nyelvi Díj odaítélésére hirdet pályázatot oktatási intézményeknek, hivataloknak, vá
llalatoknak és szervezeteknek a Bizottság. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30816
--------------------------------------------------------------------------
2.8 Leonardo Innovációtranszfer - pályázat 

Az Európai Bizottság meghirdette Leonardo da Vinci innovációtranszfer pályázatát az Egész életen át t
artó tanulás program keretében. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30817
--------------------------------------------------------------------------
2.9 Leonardo partnerségi pályázat 

Az Európai Bizottság meghirdette Leonardo da Vinci partnerségi pályázatát az Egész életen át tartó tan
ulás program keretében. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30819
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Pályázat intézményi évkönyv, periodika megjelentetésére 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet intézményi évkönyv, periodika megjelentetés
ére. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30820
--------------------------------------------------------------------------
2.11 Fotó- és videopályázat Cseh Tamás emlékére 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ fotó- és videopályázatot hirdet "Egy képre gond



olok, tudod..." in memoriam Cseh Tamás címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30824
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Békéscsaba, ahogyan én látom - fotópályázat 

Békéscsaba, ahogyan én látom címmel fotópályázatot hirdet Békéscsaba Megyei Jogú Város. (Pályázat
menedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30825
--------------------------------------------------------------------------
2.13 Oasis Photo Contest 2012 - természetfotó pályázat 

Harmadik alkalommal hirdetik meg profi és amatőr alkotóknak az Oasis Photo Contest 2012 természetf
otó pályázatot. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30826
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Aktív európai emlékezet - pályázat 

Az Európai Bizottság 2013-ra is meghirdeti az Európa a polgárokért program keretében az Aktív európ
ai emlékezet pályázatát. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30831
--------------------------------------------------------------------------
2.15 Civil szervezetek által kezdeményezett projektek - pályázatok 

2013-ra is meghirdeti az Európai Bizottság Civil szervezetek által kezdeményezett projektek pályázatát 
az Európa a polgárokért program keretében. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30832
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Kísérő intézkedések - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Európa a polgárokért program Kísérő intézkedések alprogra
mja keretében hosszan tartó partnerségek és hálózatok létrehozására. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30833
--------------------------------------------------------------------------
2.17 Tematikus hálózatok - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Európa a polgárokért program keretében a Tematikus hálózat
ok alprogramban való részvételre. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30834
--------------------------------------------------------------------------
2.18 Grundtvig többoldalú projektek - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig tö
bboldalú projektek címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30835
--------------------------------------------------------------------------
2.19 Grundtvig asszisztensek - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig as
szisztensek címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30836
--------------------------------------------------------------------------
2.20 Grundtvig hálózatok - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig há
lózatok címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30837
--------------------------------------------------------------------------
2.21 Grundtvig kiegészítő tevékenységek - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig ki
egészítő tevékenységek címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30838
--------------------------------------------------------------------------
2.22 Grundtvig látogatások és cserék - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig lát
ogatások és cserék címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30839
--------------------------------------------------------------------------
2.23 Grundtvig műhelyek - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig m
űhelyek címmel. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30840
--------------------------------------------------------------------------
2.24 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak - pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig sz
akmai továbbképzés felnőttoktatóknak címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30841
--------------------------------------------------------------------------
2.25 Varázsceruza - rajzpályázat 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Budapest Film Zrt. Varázsceruza címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30842
--------------------------------------------------------------------------
2.26 Néptáncantológia - pályázat 

Pályázatot hirdet a Martin György Néptáncszövetség a Néptáncantológia 2012 című rendezvényen való 
részvételre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30843
--------------------------------------------------------------------------
2.27 Novella-, dráma- és verspályázat 

Az utolsó olvasóért portál novella-, dráma- és verspályázatot hirdet amatőr alkotóknak. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30844
--------------------------------------------------------------------------
2.28 Ismét biztonságos szerelem - pályázat 

Pályázatot hirdet a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság grafika, fotó, reklámspot, víru
s- vagy gerillamarketing készítésére Ismét biztonságos szerelem címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30849
--------------------------------------------------------------------------
2.29 SozialMarie - pályázat 

Pályázatot hirdet innovatív szociális projektek támogatására az Unruhe Magánalapítvány. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30853
--------------------------------------------------------------------------
2.30 Haiku- és novellapályázat 



A MondoCon portál haiku- és novellapályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30855
--------------------------------------------------------------------------
2.31 Astellas gyermekrajz-pályázat 

Az Astellas Pharma, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete és a Magyar Gyermekorvosok Társ
asága gyermekrajz-pályázatot hirdet Astellas címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30856
--------------------------------------------------------------------------
2.32 Építő közösségek - B pályázat 

Építő közösségek - B címmel hirdet pályázatot a korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket s
zolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítésére az NF
Ü. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30857
-------------------------------------------------------------------------- 
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 az EU külkapcsolataiban 

Konferenciát rendeznek 2012 decemberében More Europe címmel a kultúra uniós külkapcsolatokban j
átszott szerepéről. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30799
--------------------------------------------------------------------------
3.2 Konferencia a művészet támogatásáról 



Konferenciát szervez 2013 decemberében az IUGTE A művészetek és a kulturális szervezetek támogat
ása: stratégiák a változó világban címmel. A rendezvényre előadók jelentkezését várják. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30800
--------------------------------------------------------------------------
3.3 FLP-képzés Romániában 

Képzést szervez 2013 januárjában Bukarestben a Fiatalok Lendületben Program román nemzeti irodája. 
(KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30805
--------------------------------------------------------------------------
3.4 Kapcsolatépítő szeminárium Portugáliában 

Kapcsolatépítő szemináriumot szervez 2013 januárjában a Fiatalok Lendületben Program finn nemzeti 
irodája. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30806
--------------------------------------------------------------------------
3.5 Művészettel az interkulturális adaptációért - konferencia 

2012 novemberében rendezik meg az Ariadne projekt nemzetközi záró konferenciáját Művészettel az i
nterkulturális adaptációért címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30807
--------------------------------------------------------------------------
3.6 Az IETM tavaszi közgyűlése Dublinban 

2013 áprilisában Írországban tartja tavaszi közgyűlését az IETM. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30848
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
4.1 Török projekthez társszervezőt keresnek 

Társszervezőt keres egy török általános iskola művészeti projektjéhez. (Member Search Call)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30823
-------------------------------------------------------------------------- 



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

=========================================================================
=
5. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
5.1 Comenius tanárasszisztensi pályázat leendő tanároknak 

Az Európai Bizottság meghirdeti az Egész életen át tartó tanulás program keretében a Comenius tanára
sszisztensi akció leendő tanároknak pályázatát. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30815
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Leonardo mobilitási pályázat 

Az Európai Bizottság meghirdette Leonardo da Vinci mobilitási pályázatát az Egész életen át tartó tanu
lás program keretében. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30818
--------------------------------------------------------------------------
5.3 Pályázat fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet fiatal határon túli magyar o
ktatói ösztöndíjra román, szerb, szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű oktatóknak. 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30821
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Pályázat nyári szemináriumon való részvételre tanároknak 

Az Egyesült Államok Oktatási és Kulturális Hivatala pályázatot hirdet középiskolai tanároknak és oktat
ási szakembereknek 2013-as nyári szemináriumon való részvételre. (Emberi Erőforrások Minisztérium
a)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30822
--------------------------------------------------------------------------
5.5 DanceWEB ösztöndíjprogram 2013 

A Jardin dEurope 2013-ra is meghirdeti a DanceWEB ösztöndíjprogramot fiatal táncosoknak és koreog
ráfusoknak. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30829
--------------------------------------------------------------------------



5.6 Testvérvárosi találkozók - pályázat 

Az Európai Bizottság 2013-ra is meghirdeti az Európa a polgárokért program keretében a Testvérvárosi 
találkozók pályázatát. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30830
--------------------------------------------------------------------------
5.7 Alkotóházi ösztöndíj Németországba 

A német RWE Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30845
--------------------------------------------------------------------------
5.8 Alkotóházi ösztöndíjak 

A svájci Pro Helvetia alkotóházi ösztöndíjakat hirdet egy arab országba, Indiába, Kínába, Dél-Afrikába 
és Svájcba olyan művészeknek, akik egy eltérő kulturális környezetben szeretnének dolgozni. (on-the-
move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30846
--------------------------------------------------------------------------
5.9 Ösztöndíj Ausztriába művészeknek és kurátoroknak 

Ösztöndíjat hirdet fiatal művészeknek és kurátoroknak az Erste Alapítvány. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30847
--------------------------------------------------------------------------
5.10 Kutatói ösztöndíj Szingapúrba 

Kutatói ösztöndíjat hirdet a 2013/2014-es tanévre kutatóknak a szingapúri Ázsiai Civilizációk Múzeum
a. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30850
--------------------------------------------------------------------------
5.11 Koreai alkotóházi ösztöndíj 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek, kutatóknak, kurátoroknak és kritikusoknak a koreai Gyeon
ggi Creation Center. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30858
--------------------------------------------------------------------------
5.12 Alkotóházi ösztöndíj az Egyesült Államokba 



Az Indianapolisi Művészeti Múzeum alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2013 nyarára művészeknek, tervező
knek, építészeknek és előadóművészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30859
--------------------------------------------------------------------------
5.13 Utazó fotográfiai ösztöndíj 

Az Ománi Szultánságba hirdet utazó fotográfiai ösztöndíjat amatőr fotósoknak a National Geographic 
Channel és a worldnomads.com. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30861
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=========================================================================
=
6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
=========================================================================
=
6.1 A Duna Fotóklub sikerei 

A bajai Duna Fotóklub Egyesület által patronált diákok értek el sikereket Szerbiában. Az egyesület tagj
a, Ligeti László több pályázaton sikeresen szerepelt. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30808
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Az Európai Roma Kulturális Alapítványé a támogatói ösztöndíj 

A 2012-es Igor Zabel-díj fődíjasa, Suzana Milevska, az Európai Roma Kulturális Alapítványnak ítélte a 
támogatói ösztöndíjat. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30827
--------------------------------------------------------------------------
6.3 Magyar elnöke lett az Európai Kórusszövetségnek 

Az Európai Kórusszövetség új elnökséget választott. A szövetség elnöke a következő kilenc évben Móc
zár Gábor, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége társelnöke. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30851
--------------------------------------------------------------------------
6.4 Fliegauf Bence is esélyes volt a Lux-díjra 

A szerdán átadott Európai Parlament filmdíját Andrea Segre, Io sono Li című alkotása érdemelte ki. A 
Lux-díjra esélyes két másik döntős egyike Fliegauf Bence Csak a szél című filmje volt. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30802
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölés
ével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett informác
iókat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@k
ulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.
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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.


