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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 25 éves az FLP
Idén 25 éves az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programja.

(Ugródeszka) 

Az Európai Bizottság személyes hangvételű kisfilmet tett közzé a Fiatalok Lendületben Program 25 éves 
évfordulója alkalmából. Az Európai Unió ifjúsági programjának évfordulóját Brüsszelben ünnepelték meg 
az Európai Ifjúsági Hét keretében. A kisfilm a Fiatalok Lendületben Program értékeit és... » Tovább
 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 
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2.1 Pályázat kommunikációs arculat tervezésére

 

A Szegedi Szabadtéri Játékok pályázatot hirdet kommunikációs arculatának megtervezésére.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok kommunikációs arculatának megtervezésére. A pályázatra 
olyan kreatív terveket várnak, amelyek tartalmaznak egy minden hirdetésen megjelenítendő szlogent is. Az 
eredményhirdetést 2013. szeptember 23-án tartják. Leadási határidő: 2013. szeptember... » Tovább

 
2.2 Belle és Sébastien - kreatív pályázat iskolásoknak
Pályázatot hirdet általános iskolásoknak Belle és Sébastien címmel a Móra Könyvkiadó, az MTVA és a Cinema City.

(Pályázatfigyelő) 

A Móra Könyvkiadó, az MTVA és a Cinema City kreatív pályázatot hirdet Belle és Sébastien címmel 
legfeljebb hatodik osztályos általános iskolás osztályoknak. A pályázat célja Cécile Aubry Belle és 
Sébastien című könyve alapján osztályonként egy saját könyv összeállítása három lépésben: a kiírásban... » 
Tovább
 
2.3 FLP-pályázat: Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Fiatalok lendületben program 4.3. alprogram – Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása 
alprogramjában való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Fiatalok lendületben program 4.3. alprogram – Az ifjúságsegítők 
mobilitásának támogatása alprogramjában való részvételre nonprofit szervezeteknek. A pályázat keretében 
az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit... » Tovább
 
2.4 Tervezd meg a jövő bankfiókját! - pályázat
A Gránit Bank Zrt. pályázatot hirdet Tervezd meg a jövő bankfiókját! címmel.

(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet Tervezd meg a jövő bankfiókját! címmel a Gránit Bank Zrt. a WestEnd City Centerben 
található ügyfélközpont funkcionális és arculati látványtervének elkészítésére. A pályázaton a 
felsőoktatásban tanuló hallgatók vehetnek részt. Beküldési határidő: 2013. szeptember 15. » Tovább
 
2.5 Ezüstgerely művészeti pályázat 2013

 Az Ezüstgerely Alapítvány művészeti pályázatot hirdet az Ezüstgerely vándordíj odaítélésére.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet az Ezüstgerely Alapítvány a 2013-as Ezüstgerely vándordíj odaítélésére. A pályázatra 
művészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra 
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területének témavilágát felölelő alkotásokat várnak. A pályázaton 1997. január 1. előtt... » Tovább
 
2.6 A gyümölcsfeldolgozás ízes pillanatai - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért A gyümölcsfeldolgozás ízes pillanatai címmel.

(Pályázatmenedzser) 

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért fotópályázatot hirdet A gyümölcsfeldolgozás ízes pillanatai 
címmel. A pályázatra a gyümölcsfeldolgozásról szóló olyan alkotásokat várnak, amelyek betekintést 
nyújtanak a helyi gyümölcsfeldolgozás mozzanataiba, és segítenek népszerűsíteni a házi készítésű... » 
Tovább

 
2.7 Ciao! Beszéljünk olaszul? - pályázat tanulóknak

 

Az Olasz Kultúrintézet újságírói pályázatot hirdet Ciao! Beszéljünk olaszul? címmel olasz nyelvet oktató magyar iskolák diákjainak.

(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet Ciao! Beszéljünk olaszul? címmel az Olasz Kultúrintézet olasz nyelvet oktató magyar 
iskolák hatodikos, hetedikes és nyolcadikos diákoknak. A pályázatra olyan riportokat várnak, amelyek egy 
szabadon választott (kulturális, gazdasági vagy turisztikai) környezetben készültek, és... » Tovább

 
2.8 Harmadik Elem Filmszemle és CinemArt Filmfesztivál - pályázat

 

A Harmadik Elem Filmszemle és CinemArt Filmfesztivál szervezői filmpályázatot hirdetnek amatőr és profi filmeseknek.

(KultúrPont) 

Filmpályázatot hirdetnek amatőr és profi filmeseknek a 2013. október 4. és 6. között megrendezendő 
Harmadik Elem Filmszemle és CinemArt Filmfesztivál szervezői. A fesztivál keretében a résztvevő 
csapatoknak egy nap alatt kell meghatározott szempontok alapján egy legfeljebb négyperces filmet... » 
Tovább

 
2.9 Így éltek a palotában - fotópályázat

 

A Forster Központ Így éltek a palotában címmel fotópályázatot hirdet.

(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet a Forster Központ Így éltek a palotában címmel. A pályázatra a budavári De la Motte 
– Beer-palota épületéről készített külső és belső felvételeket várnak. Minden alkotó legfeljebb tíz képpel 
pályázhat. A beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják, majd a... » Tovább
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2.10 Ciao! Beszéljünk olaszul? - pályázat középiskolásoknak

 

Az Olasz Kultúrintézet pályázatot hirdet Ciao! Beszéljünk olaszul? címmel 9. és 10. osztályos diákoknak.

(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet Ciao! Beszéljünk olaszul? címmel az Olasz Kultúrintézet olasz nyelvet oktató magyar 
középiskolák 9. és 10. osztályos diákjainak. A pályázatra egy híres olasz személlyel lefolytatott elképzelt 
párbeszédet kell beküldeni olasz vagy magyar nyelven. Az ünnepélyes eredményhirdetést... » Tovább

 
2.11 Svájci Hozzájárulás - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet Svájci Hozzájárulás címmel a Svájci Hozzájárulás Program Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

(KultúrPont) 

A Svájci Hozzájárulás Program Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fotópályázatot hirdet Svájci 
Hozzájárulás címmel. A pályázatra természet, valamint ember és társadalom témakörben várják az 
alkotásokat. A pályázaton 14 éven felüli, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok... » 
Tovább
 
2.12 A HAKÖSZ logópályázata
Pályázatot hirdet kezdő és profi grafikusoknak a Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület logójának megtervezésére.

(Pályázatfigyelő) 

A Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület (HAKÖSZ) pályázatot hirdet új logójának 
megtervezésére. A pályázatra olyan logókat várnak, amelyek zöld színűek, és jól tükrözik a társadalmi 
felelősségvállalással való kapcsolódást és a fenntartható fejlődés szemléletét. Beküldési... » Tovább
 
2.13 Kirakattervező pályázat

 

Pályázatot hirdet az Újbudai Kulturális Intézet a Kulti-Karinthy Szalon utcafronti kirakatainak megtervezésére.

(Pályázatfigyelő) 

Az Újbudai Kulturális Intézet pályázatot hirdet dekoratőröknek, díszlettervezőknek, enteriőr designereknek,
enteriőr stylistoknak, lakberendezőknek és látványtervezőknek a Kulti-Karinthy Szalon utcafronti 
kirakatainak megtervezésére. A pályázatra olyan kirakatterveket várnak, amelyek reflektálnak a... » Tovább

 
2.14 Zeneszerzői pályázat

 A Góbi Rita Társulat zeneszerzői pályázatot hirdet egy táncszínházi előadás zenei részének megalkotására.

(Pályázatmenedzser) 
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Pályázatot hirdet zeneszerzőknek a Góbi Rita Társulat egy táncszínházi előadás zenei részének 
megalkotására. A pályázatra a 2014-ben megvalósuló Gyöngyhalászok című táncelőadás zenei részének 
megalkotása. Beküldési határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

 
2.15 Goethe Intézet fordítástámogatási pályázata

 

A Goethe Intézet pályázatot hirdet német művek lefordításának támogatására.

(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Goethe Intézet színvonalas német művek lefordításának támogatására. A pályázat 
keretében tudományos, szépirodalmi, valamint gyermek- és ifjúsági művek lefordítását támogatják. Leadási
határidő: 2013. szeptember 13. » Tovább

 
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
http://www.tka.hu
(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Kurátort keresnek Oslóba
Az oslói Kulturális Ügyek Ügynöksége felsőfokú diplomával rendelkező kurátorokat keres.

(on-the-move) 

Felsőfokú művészettanári diplomával rendelkező kurátorok jelentkezését várja az oslói (Norvégia) Agency 
for Cultural Affairs (Kulturális Ügyek Ügynöksége). A leendő kurátorok csapatban fogják kidolgozni az 
ügynökség művészeti koncepcióját és stratégiáját, és egy szemináriumot is fognak szervezni.... » Tovább
 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 FLP pályázati tanácsadó napok
Pályázati tanácsadó napokat tart az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda olyan érdeklődőknek, akik a 2013. október 1-jei 
pályázati határidőre szeretnének pályázatot benyújtani.

(Ugródeszka) 

Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda 2013 szeptemberében pályázati tanácsadó napokat tart a 
2013. október 1-jei pályázati határidőre pályázat benyújtását tervező érdeklődőknek. 2013. szeptember 2-án 
és 3-án tartanak egy-egy műhelyfoglalkozást Nemzetközi ifjúsági cserék, valamint Ifjúsági... » Tovább
 
4.2 Keleti Partnerség ifjúsági fórum Litvániában
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Konferenciát rendeznek 2013 őszén Litvániában Keleti Partnerség ifjúsági fórum címmel.

(Ugródeszka) 

2013. október 22. és 25. között a litvániai Kaunasban konferenciát rendez a Fiatalok Lendületben Program 
litván nemzeti irodája The Eastern Partnership Youth Forum (Keleti Partnerség ifjúsági fórum) címmel. A 
rendezvényre ifjúsági munkásokat, ifjúsági vezetőket, projektvezetőket, ifjúságpolitikával... » Tovább
 
4.3 Miért fontos, hogy lássanak? - disszeminációs műhely Budapesten 
2013 szeptemberében disszeminációs műhelyet szerveznek Comenius, Leonardo, Grundtvig és Erasmus projektek képviselőinek 
Budapesten.

(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány 2013. szeptember 10-én Miért fontos, hogy lássanak? Hogyan tudom megmutatni 
magam? címmel disszeminációs műhelyet szervez Comenius, Leonardo, Grundtvig és Erasmus projektek 
képviselőinek Budapesten. A műhelymunkára csak jelenleg futó, illetve 2011-nél nem régebben lezárult... » 
Tovább
 
4.4 Olvadó jéghegy - képzés Bécsben
A Fiatalok Lendületben Program osztrák nemzeti irodája 2013 októberében Olvadó jéghegy címmel képzést szervez Bécsben.

(Ugródeszka) 

2013. október 20. és 25. között képzést szervez Bécsben (Ausztria) The Melting Iceberg (Olvadó jéghegy) 
címmel a Fiatalok Lendületben Program osztrák nemzeti irodája. A képzésre ifjúsági munkásokat, oktatókat 
és vezetőket várnak. A képzés munkanyelve az angol. Jelentkezési határidő: 2013.... » Tovább
 
4.5 Eszközök ifjúsági cserékhez - képzés Izlandon
A Fiatalok Lendületben Program izlandi nemzeti irodája 2013 novemberében képzést szervez Eszközök ifjúsági cserékhez címmel.

(Ugródeszka) 

2013. november 18. és 24. között képzést szervez a Fiatalok Lendületben Program izlandi nemzeti irodája 
Tools for Youth Exchanges (Eszközök ifjúsági cserékhez) címmel. A képzésre ifjúsági munkásokat, ifjúsági 
vezetőket és ifjúsági csereprogramokért felelős személyeket várnak. A képzés érinteni... » Tovább
 
4.6 A nem formális oktatás ereje - képzés Szófiában 

 

Képzést szerveznek Bulgáriában 2013 novemberében A nem formális oktatás ereje címmel.

(Ugródeszka) 

2013. november 9. és 14. között képzést szervez Szófiában (Bulgária) a Fiatalok Lendületben Program 
bolgár nemzeti irodája The Power of Non Formal Education (A nem formális oktatás ereje) címmel. Az 
angol nyelvű képzésre ifjúsági munkásokat, ifjúsági vezetőket és projektvezetőket... » Tovább

 
4.7 Partnerkapcsolat-építő szeminárium Madridban
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A Fiatalok Lendületben Program spanyol nemzeti irodája 2013 októberében partnerkapcsolat-építő szemináriumot szervez Madridban.

(Ugródeszka) 

2013. október 16. és 20. között partnerkapcsolat-építő szemináriumot szervez I-Yes (Én-Igen) címmel 
Madridban (Spanyolország) a Fiatalok Lendületben Program spanyol nemzeti irodája. A rendezvény célja az
európai szervezetek közötti tapasztalatcsere, az új munkamódszerek megosztásának elősegítése. A... » 
Tovább
 
4.8 Kurátori képzés Bogotában
Kurátori képzést szerveznek Bogotában 2013 novemberében spanyolul beszélő kurátoroknak.

(on-the-move) 

2013. november 24. és 30. között kurátori képzést szervez Bogotában (Kolumbia) az Independent Curators 
International (Független Kurátorok Nemzetközi Szervezete). Az intenzív képzésre spanyolul beszélő 
kurátorok jelentkezését várják. A képzés a kurátorok változó szerepéről, a programszervezés és... » Tovább
 
4.9 Campus Hungary: hallgatói tréningek
2013 szeptemberében hallgatói tréningsorozatot indítanak a Campus Hungary Program keretében azoknak a diákoknak, akik külföldi 
tanulmányutat terveznek.

(Tempus) 

Hallgatói tréningsorozatot indít a konvergencia régiókban a Tempus Közalapítvány a Campus Hungary 
Program keretében olyan diákoknak, akik külföldi tanulmányutat terveznek. A tréningek célja, hogy a 
résztvevők felmérhessék készségeiket, felkészüljenek a beilleszkedésre, és eszköztárat kapjanak a... » 
Tovább
 
4.10 Európai Nyelvi Koktélbár
Negyedik alkalommal rendezik meg 2013 őszén az Európai Nyelvi Koktélbárt Budapesten.

(Tempus) 

2013. szeptember 26-án negyedik alkalommal rendezi meg az Európai Nyelvi Koktélbárt az EUNIC 
(Európai Kulturális Intézetek Egyesülete), együttműködve az Európai Bizottsággal. A rendezvény célja, 
hogy felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, és Európa nyelvi sokféleségére. A részvevők a... » 
Tovább
 
4.11 Második INTERUV-konferencia Rómában

 A dél-mediterrán térség felsőoktatási intézményeivel való együttműködésről, a közös képzésekről rendeznek konferenciát 2013 
novemberében Rómában.

(Tempus) 

2013. november 6-án és 7-én rendezik meg az INTERUV program második konferenciáját Rómában 
(Olaszország). A konferencia a dél-mediterrán térség felsőoktatási intézményeivel való együttműködéssel, a
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közös képzésekkel és az uniós források felhasználásával foglalkozik. A rendezvényre egyetemi,... » Tovább
 

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 FLP-pályázat: partnerségek
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Fiatalok lendületben program 4.6. alprogram – Partnerségek alprogramjában való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Fiatalok lendületben program 4.6. alprogram – Partnerségek 
alprogramjában való részvételre regionális vagy helyi szintű közintézményeknek, ezek társulásainak vagy 
hálózatainak, európai területi együttműködési csoportosulásoknak, az ifjúságpolitika... » Tovább
 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Gyakornoki lehetőség az Egyesült Államokban
Angolul beszélő gyakornokot keres New York-ba a Magyar Emberi Jogok Alapítvány.

(KultúrPont) 

A Magyar Emberi Jogok Alapítvány angolul felsőszinten beszélő gyakornokot keres New York-i irodájába a
2014 áprilisa és júniusa közötti időszakra. A programra olyanok jelentkezhetnek, akik érdeklődnek a 
külhoni magyar közösségek nemzetközi jogvédelme iránt. A programra pályázhatnak egyetemi vagy... » 
Tovább
 
6.2 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2014
A MÖB pályázatot hirdet a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra valamennyi tudományágban kutatóknak, mesterfokú diplomával 
rendelkezőknek, művészeknek, oktatóknak, doktoranduszoknak és tudományos fokozattal rendelkezőknek.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra valamennyi 
tudományágban legfeljebb 40 éves kutatóknak, mesterfokú diplomával rendelkezőknek, művészeknek, 
oktatóknak, doktoranduszoknak és tudományos fokozattal rendelkezőknek. A legalább három, legfeljebb... »
Tovább
 
6.3 Kulturális kutatói ösztöndíj Brüsszelbe
Hat hónapos kutatói ösztöndíjat hirdetnek Brüsszelbe németül és angolul beszélő diplomásoknak.

(on-the-move) 

A German Institute for Foreign Cultural Relations (Kulturális Külkapcsolatok Német Intézete, ifa) és a 
More Europe kutatói ösztöndíjat hirdet a Culture and Foreign Policy (Kultúra és Külpolitika) programban 
való részvételre. A hat hónapos brüsszeli (Belgium) ösztöndíj 2013. október elsején kezdhető... » Tovább
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6.4 Animációs filmkészítői ösztöndíj Franciaországba

 

A Fontevraud-i Apátság animációs filmkészítői ösztöndíjat hirdet 2014 októberére.

(on-the-move) 

Animációs filmkészítői ösztöndíjat hirdet a franciaországi Fontevraud-i Apátság. Az ösztöndíj a 2014. 
október 1. és 31. közötti időszakra szól. Pályázati határidő: 2013. október 10. » Tovább

 
6.5 Rövid ösztöndíj Bécsbe
A Bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjat hirdet mesterfokú diplomával rendelkező kutatóknak legfeljebb két hónapos ausztriai 
kutatás támogatására.

(Pályázatfigyelő) 

Ösztöndíjat hirdet a Bécsi Collegium Hungaricum valamennyi tudományágban egy vagy két hónapos 
ausztriai kutatás támogatására. Az ösztöndíjra osztrák-magyar kapcsolattörténet mesterfokú diplomával 
rendelkező kutatók pályázhatnak. A részvétel feltétele a német nyelvtudás és a legalább 35 éves... » Tovább
 
6.6 Ösztöndíj Bécsbe fiatal kutatóknak
A Bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjat hirdet mesterfokú diplomával rendelkező kutatóknak legfeljebb négy hónapos ausztriai 
kutatás támogatására.

(Pályázatfigyelő) 

Ösztöndíjat hirdet a Bécsi Collegium Hungaricum valamennyi tudományágban legalább két, de legfeljebb 
négy hónapos ausztriai kutatás támogatására. Az ösztöndíjra osztrák-magyar kapcsolattörténet mesterfokú 
diplomával rendelkező kutatók pályázhatnak. A részvétel feltétele a német nyelvtudás és a... » Tovább
 
6.7 DAAD graduális ösztöndíjak
Graduális tanulmányi ösztöndíjat hirdet Németországba a 2014/2015-ös tanévre a DAAD.

(KultúrPont) 

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) tanulmányi ösztöndíjat hirdet Németországba a 
2014/2015-ös tanévre. Az ösztöndíjra bármely tudományterületen végzett hallgatók pályázhatnak. Az 
ösztöndíj időtartama legalább 10, de legfeljebb 24 hónap lehet. Pályázati határidő: 2013. november 15. » 
Tovább
 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 A kultúra válasza a válságra - az ENCATC jelentése
Közzétette az ENCATC 2013. júliusi politikai vitájának összefoglalóját A kultúra válasza a válságra címmel.

(KultúrPont) 
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A European Network of Cultural Administration Training Centres (Kulturális Közigazgatási Képzési 
Központok Európai Hálózata, ENCATC) nyilvánosságra hozta a 2013. július 5-én Brüsszelben (Belgium) 
megrendezett politikai vitájának összefoglalóját. A Responding to the crisis with culture: Towards new... » 
Tovább
 
7.2 Felmérés a CINARS-ról
Művészek, társulatok és rendezvényszervezők véleményét várja a CROP a CINARS szervezet működéséről.

(KultúrPont) 

A CINARS (Conference Internationale des arts de la scene - Előadóművészetek nemzetközi konferenciája) 
szervezet felkérésére a CROP nyilvános konzultációt indított, amelynek keretében művészeket, társulatokat 
és rendezvényszervezőket kérdeznek a CINARS-ról. A felmérés keretében a szervezet... » Tovább
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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
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