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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=========================================================================
=
1.1 Megjelentek az 1.1 és 1.3.6 terület eredményei 

2013. márciusában az EACEA közzétette a Kultúra Program hosszútávú együttműködési projektjei (1.1
-es terület) és a fesztiváltámogatások (1.3.6-os terület) eredményeit. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31925
--------------------------------------------------------------------------
1.2 A Bizottság online felmérései 

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága két online felmérést indított a PLOTEUS é
s az EQF portál használatának felmérésére. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31867
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Az NKA pályázata alkotói támogatásra 

Pályázatot hirdet alkotói támogatásra szépirodalmi, valamint tudományos-ismeretterjesztő és szakköny



vek szerzőinek az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31883
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Az NKA pályázata irodalmi rendezvényekre 

Pályázatot hirdet irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények támogatására az NKA Szépirodalom és Is
meretterjesztés Kollégiuma. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31884
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Az NKA pályázata - Gárdonyi Emlékév 

Meghívásos pályázatot hirdet a Gárdonyi Géza Jubileumi Emlékév projekt keretében a Gárdonyi város
ai kiállítás megvalósítására az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31885
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Hófehérke - pályázat 

Hófehérke címmel pályázatot hirdet az Országos Gyermekmentő Szolgálat általános iskolai csoportokn
ak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31879
--------------------------------------------------------------------------
2.5 Subsurface 2013 - fotópályázat 

A divecenter.hu és a divingiscool.com búvármagazin Subsurface 2013 címmel fotópályázatot hirdet. (P
ályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31880
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Pályázat civil szervezetek hirdetéseinek támogatására 

Pályázatot hirdet a Provident Pénzügyi Zrt. civil szervezetek 1%-os tévés hirdetéseinek támogatására. (
KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31881
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Fresh Art 7 - művészeti pályázat 

A Debreceni Művelődési Központ és a Városok Falvak Szövetsége Fresh Art 7 címmel művészeti pály
ázatot hirdet képző-, ipar- és fotóművészeknek. (Pályázatmenedzser)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31893
--------------------------------------------------------------------------
2.8 Zoom Budapest - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet az Antall József Tudásközpont Zoom Budapest címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31894
--------------------------------------------------------------------------
2.9 Élő kincseink - kreatív művészeti pályázat 

Az Aprólépés és a Látó-Mező Közösségi Ökotábor Élő kincseink - Ne csak lásd, védd meg! címmel kr
eatív művészeti pályázatot hirdet gyerekeknek. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31895
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Az egész a változásról szól! - verspályázat 

A Láncolat könyvek program Az egész a változásról szól! címmel verspályázatot hirdet. (Pályázatmene
dzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31896
--------------------------------------------------------------------------
2.11 A József Attila Színház logópályázata 

A József Attila Színház pályázatot hirdet új logójának megtervezésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31897
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Művészek az iskolában - pályázat 

A tranzit.hu pályázatot hirdet Művészek az iskolában címmel olyan projektek támogatására, amelyekbe
n diákok és művészek együtt vesznek részt. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31899
--------------------------------------------------------------------------
2.13 HelyiTipp - Pályázz és mutasd meg, hogy vidéken a fű is zöldebb! 

Pályázatot hirdet a DUE Médiahálózata HelyiTipp - Pályázz és mutasd meg, hogy vidéken a fű is zölde
bb! címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31900



--------------------------------------------------------------------------
2.14 Videopályázat a diákság és a színház viszonyának bemutatására 

Videopályázatot hirdet a Weöres Sándor Színház és a NymE Savaria Egyetemi Központ BTK Kommun
ikáció és Médiatudományi Tanszéke a diákság és a színház viszonyának bemutatására. (Pályázatmened
zser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31901
--------------------------------------------------------------------------
2.15 Művészet és mobilitás - pályázat 

Az InterArtive digitális újság pályázatot hirdet művészettörténészeknek, kritikusoknak, kurátoroknak é
s művészeknek Művészet és mobilitás címmel. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31904
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Sors, érintés - irodalmi pályázat 

A Barátok Verslista vers- és prózaíró pályázatot hirdet sors, valamint érintés témában. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31908
--------------------------------------------------------------------------
2.17 Pályázat a Tehetséggondozásért Díjra 

A MOL Új Európa Alapítvány pályázatot hirdet a 2013-as Tehetséggondozásért Díj odaítélésére. (Pály
ázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31913
--------------------------------------------------------------------------
2.18 Te is filmes vagy! - kisfilm-pályázat 

Az Életrevaló Karitatív Egyesület drogprevenciós kisfilm-pályázatot hirdet fiataloknak. (Pályázatfigyel
ő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31919
--------------------------------------------------------------------------
2.19 Gyűjtsd a táblát - fotópályázat 

A Magyar Turizmus Zrt. fotópályázatot hirdet Gyűjtsd a táblát címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31920
--------------------------------------------------------------------------
2.20 Légy a Föld barátja! - rajzpályázat 



Légy a Föld barátja! címmel rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Kölyökbirodalom. (Pályázatmenedzse
r)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31921
--------------------------------------------------------------------------
2.21 ACAX-műteremprogram 

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda pályázatot hirdet képzőművészeknek egy háro
m hónapos New York-i  műteremprogramban való részvételre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31922
--------------------------------------------------------------------------
2.22 Happening 2013 - régészeti táborok 

Régészeti témájú ifjúsági táborokat szerveznek 2013 júliusa és szeptembere között Szicíliában. (Kultúr
Pont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31923
-------------------------------------------------------------------------- 
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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
=========================================================================
=
3.1 Munkatársakat keres a Selye János Egyetem 

A Selye János Egyetem oktatói, kutatói, professzori és docensi munkakörök betöltésére keres munkatár
sakat. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31906
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=



4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=========================================================================
=
4.1 A kultúra értéke - kurzus Amszterdamban 

2013 augusztusában A kultúra értéke - kapcsolat a gazdaság, a kultúra és a művészetek között címmel 
kurzust szerveznek Amszterdamban. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31909
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Közép-Európai Művészeti Központok Találkozója 

Konferenciát rendeznek 2013 áprilisában Közép-Európai Művészeti Központok Találkozója címmel Sz
entendrén. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31910
--------------------------------------------------------------------------
4.3 TÁMOP és TIOP tájékoztató napok 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség országos tájékoztató napokat tart 2013 áprilisában a TÁMOP és a TI
OP keretében megvalósuló projektek szakmai-pénzügyi teljesítésének támogatására. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31916
--------------------------------------------------------------------------
4.4 Civilek a Polgárok Európai Éve sikeréért 

2013 áprilisában Civilek a Polgárok Európai Éve sikeréért címmel ülést szervez az Alliance HU Budap
esten. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31917
--------------------------------------------------------------------------
4.5 Magyar Szín-Játékos Szövetség konferenciája 

A Magyar Szín-Játékos Szövetség konferenciát szervez 2013 áprilisában Gyöngyösön. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31918
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=



5.1 Magyarságismereti ösztöndíj 2013/2014 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyeknek Magya
rságismereti ösztöndíj 2013/2014 címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31902
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Ösztöndíjas hungarológiai képzés 2013/2014 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatóknak és fiatal dip
lomásoknak Ösztöndíjas hungarológiai képzés 2013/2014 címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31903
--------------------------------------------------------------------------
5.3 EVA nemzetközi kurátori ösztöndíj 

Az írországi eva International nemzetközi kurátori ösztöndíjat hirdet. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31914
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Alkotóházi ösztöndíj Bécsbe 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek képzőművészeknek, fényképészeknek, vizuális és médiaművészeknek 
2013 nyarára Bécsbe. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31915
--------------------------------------------------------------------------
5.5 Keramikus és üvegművész ösztöndíjprogram Japánban 

Keramikusoknak és üvegművészeknek hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat Japánba. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31924
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=========================================================================
=
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
6.1 Módszertani ötletgyűjtemény a Tempus honlapján 

Elkészült a Tempus Közalapítvány módszertani ötletgyűjteménye, a Digitális Módszertár. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31907
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Közel kétmilliárd zenekarok támogatására 

A kormány közel kétmilliárd forinttal támogatja nemzeti és kiemelt zenekarok és énekkarok működését
, valamint szakmai programjait. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31912
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2013 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 informáci
ókat 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.

--------------------------------------------------------------------------
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.


