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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 A Bizottság üdvözli a Kreatív Európa program Európai Parlament általi elfogadását 

 

Az európai kultúra, filmművészet, televízió, zene, irodalom, előadó-művészet, kulturális örökség és a kapcsolódó tevékenységi területek 
a korábbiakhoz képest nagyobb támogatásban fognak részesülni az Európai Bizottság új Kreatív Európa programjának keretében, 

amelyet az Európai Parlament a mai napon elfogadott. 
(KultúrPont) 

A következő hét évre szóló, 1,46 milliárd eurós – a jelenlegi szinthez képest 9%-kal nagyobb – 
költségvetése révén a program lendületet fog adni a kulturális és kreatív ágazatoknak, amelyek a 
munkahelyteremtés és növekedés jelentős forrásai. A Kreatív Európa program legalább 250 000... » Tovább

1.2 Erasmus+ még több fiatal számára
2013 novemberében megszavazta az Európai Parlament az új Erasmus+ programot, amely ötmillió európai fiatal számára nyújt 

ösztöndíj-lehetőséget. 
(KultúrPont) 

Az Európai Parlament 2013. november 19-én megszavazta az új Erasmus+ program költségvetését, amely 
14,7 milliárd euróra emelkedett. A program keretében 2020-ig ötmillió 13 és 30 év közötti európai fiatal kap
ösztöndíjat, hogy külföldi oktatásban részesüljön. » Tovább

1.3 Horizon 2020 program
2013 novemberében jóváhagyta az Európai Parlament a Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramot. 
(KultúrPont) 

Az Európai Parlament 2013. november 21-én megszavazta az Európai Unió 2014 és 2020 között futó 
Horizon 2020 keretprogramját. Az új kutatási és innovációs program 70,2 milliárd eurós költségvetésből 
gazdálkodik, és célja a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint az, hogy vonzóbbá tegye a... » 
Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 
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2.1 Pályázat kétoldalú ifjúsági programok támogatására
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatot hirdet kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására. 
A pályázat keretében olyan kulturális programokat támogatnak, amelyek a gyermek és ifjúsági korosztály 
aktív részvételével a határokon átnyúló magyar-magyar együttműködést szolgálják. A... » Tovább

2.2 Fókuszálj a tudományra!

 

Tudományos jelenségeket, törvényeket és összefüggéseket bemutató rövid videókkal lehet nevezni a Tudásfeltöltés 

tudományvizualizációs versenyre. 
(KultúrPont) 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, az OTP Fáy András Alapítvány és a Tudástársadalom 
Alapítvány pályázatot hirdet Fókuszálj a tudományra! címmel a Tudásfeltöltés tudományvizualizációs 
vetélkedőn való részvételre. A pályázatra tudományos jelenségek, törvények, összefüggések megjelenését... 
» Tovább

2.3 Fotókönyv-pályázat

 

A Whumm és a FotóSarok fotókönyv-pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotókönyv-pályázatot hirdet a Whumm! - Online Nyomdaipari Szolgáltató Kft. és a FotóSarok. A 
pályázaton már megrendelt és kifizetett fotókönyvekkel lehet részt venni. A következő kategóriákban várják
a pályázatokat: fény; mozgás. Beküldési határidő: 2013. december 18. » Tovább

2.4 Pályázat a kercaszomori orgona restaurálására
Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma a kercaszomori református templom orgonájának

restaurálására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a 
kercaszomori református templom orgonájának restaurálására. A pályázatra a Kercaszomori Református 
Társegyházközség kap meghívást. A pályázati cél 2013. január 1. és 2014. február 28. között... » Tovább

2.5 Pályázat a fasori orgona restaurálására
Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma a fasori református templom orgonájának 

restaurálására, átfogó rekonstrukciójára és bővítést jelentő orgonaépítésére. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a 
fasori református templom orgonájának restaurálására, átfogó rekonstrukciójára és bővítést jelentő 
orgonaépítésre. A pályázatra a Fasori Orgona Alapítvány kap meghívást. A pályázati cél 2013.... » Tovább
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2.6 Pályázat ormánsági templomok felújítására
Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma az ormánsági Kórós, Zaláta, Drávaiványi, Vejti, 

Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás templomainak felújítására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet az 
ormánsági Kórós, Zaláta, Drávaiványi, Vejti, Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás 
templomainak felújítására. A pályázatra a Baranya Megyei Önkormányzat kap meghívást. A pályázati cél... 
» Tovább

2.7 Pályázat a Milánói Világkiállítás magyar pavilonjára
A 2015-ös Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának látványötleteire hirdet pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal. 
(Pályázatfigyelő) 

A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot hirdet a 2015-ös Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának 
látványötleteire. Az olaszországi világkiállítást 2015. május 1. és október 31. között rendezik meg „Táplálni 
a világot, energiát adni az életnek” mottóval. A pályázatra olyan... » Tovább

2.8 Varázslatos városom - alkotópályázat
Képzőművészeti pályázatot hirdet általános iskolás tanulóknak a Gorsium Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola Varázslatos 

városom címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A székesfehérvári Gorsium Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola országos képzőművészeti pályázatot 
hirdet 7. és 8. osztályos általános iskolás diákoknak Varázslatos városom címmel. A pályázatra festészet és 
grafika kategóriában várják az alkotásokat. A pályázat során a legeredményesebb felkészítő... » Tovább

2.9 Állati fotóverseny

 

A Copy General Zrt. fotópályázatot hirdet állatbarátoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Copy General Zrt. állatbarátoknak Állati fotóverseny címmel. A pályázatra három 
kategóriában várják az alkotásokat: karácsony és házi kedvenc; Copy General és házi kedvenc; irodai állat. 
A kiválasztott alkotásokat a Copy General honlapján teszik közzé. Beküldési határidő:... » Tovább

2.10 Az ember fáj a Földnek - alkotópályázat

 

Az Irodalmi Jelen szerkesztősége pályázatot hirdet Az ember fáj a Földnek címmel versek, novellák, festészeti és grafikai alkotások, 

fotók, valamint filmes és videoalkotások készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet az Irodalmi Jelen szerkesztősége Az ember fáj a Földnek címmel. A pályázatra 
publikálatlan verseket, novellákat, festészeti és grafikai alkotásokat, fotókat, valamint filmes és 
videoalkotásokat várnak. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek az ember és a természet... » Tovább
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2.11 Platón ma? Naná, hogy Platón, ma!

 

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Kulturális Közhasznú Egyesület novella- és esszépályázatot hirdet Platón ma? Naná, hogy Platón, 

ma! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Novella- és esszépályázatot hirdet az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Kulturális Közhasznú Egyesület 
Platón ma? Naná, hogy Platón, ma! címmel. A pályázatra a következő témakörök egyikéhez kapcsolódó 
alkotásokat várnak: Végy mintát a jóból!; Élj megfontoltan!; Barlanghasonlat ma. A pályázaton amatőr... » 
Tovább

2.12 Reaktív - tematikus drámapályázat
Tematikus drámapályázatot hirdet a Trafo Reaktív címmel. A pályázat témája: Maradjak? Menjek? Hova?. 
(Pályázatfigyelő) 

A Trafo Kortárs Művészetek Háza tematikus drámapályázatot hirdet Reaktív címmel. A Maradjak? Menjek?
Hova? témában meghirdetett pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek az otthontól való elszakadás 
nehézségéről, a haza iránti hűség és hűtlenség kérdéséről, a válás vagy maradás dilemmájáról... » Tovább

2.13 Mészöly Miklós vers- és prózamondó verseny
A Mészöly Miklós Egyesület pályázatot hirdet ifjúsági és felnőtt kategóriában a Mészöly Miklós vers- és prózamondó versenyen való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

A 2014. január 20-án megrendezendő Mészöly Miklós vers- és prózamondó versenyen való részvételre 
hirdet pályázatot a Mészöly Miklós Egyesület, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár, a PTE Illyés Gyula Kar és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. A versenyre ifjúsági 
és... » Tovább

2.14 Remarque - küldeményművészeti biennálé
A Herman Ottó Múzeum pályázatot hirdet Remarque címmel az V. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálén való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Küldeményművészeti pályázatot hirdet a Herman Ottó Múzeum a 2014 februárjában megrendezendő V. 
Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálén való részvételre. A pályázat apropója, hogy 
2014-ben tízéves a Spanyolnátha művészeti folyóirat, és a jubileum alkalmából Tízeset címmel... » Tovább

2.15 Batthyány-esszépályázat
A Batthyány Lajos Szakkollégium esszépályázatot hirdet felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak. 
(Pályázatfigyelő) 

Esszépályázatot hirdet a Batthyány Lajos Szakkollégium Batthyány-esszépályázat címmel felsőoktatási 
intézmények nappali tagozatos hallgatóinak. Az esszéket a következő témákban várják: Föderáció vagy 
nemzetállami szuverenitás, avagy mi lehet az Európai Unió jövője.; A pénzügyi piacok feletti... » Tovább
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2.16 Karácsonyi csoda - rajzpályázat
A Königs Group Gmbh és a Praxis 2010 Kft. rajzpályázatot hirdet Karácsonyi csoda címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet iskolásoknak a Königs Group Gmbh és a Praxis 2010 Kft. Karácsonyi csoda címmel. 
Rajzokkal, versekkel és más, kézzel készített alkotásokkal lehet pályázni. Az alkotásokat szakértő zsűri 
bírálja el. A legjobb művekből a Három Királyok Karácsonyi vásáron rendeznek... » Tovább

2.17 Alkotóházi ösztöndíj Japánba

 

Az S-AIR alkotóházi ösztöndíjat hirdet Japánba a 2014 januárja és márciusa közötti időszakra. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Sapporóba (Japán) az S-AIR a vizuális művészetek területén tevékenykedő 
művészeknek. Az ösztöndíjasnak lehetősége nyílik 2014 januárja és márciusa között a helyi közösséggel és 
japán, valamint más nemzetiségű művészekkel való közös munkára. Csak olyan művészek... » Tovább

2.18 Előadóművészeket keresnek Németországba
Fogyatékkal élő és ép előadóművészeknek hirdetnek pályázatot a németországi Sommerblut Kulturális Fesztivál szervezői a 

Verflüchtigung nemzetközi színházi és táncelőadásban való részvételre. 
(on-the-move) 

A németországi Sommerblut Kulturális Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek fogyatékkal élő és ép 
előadóművészeknek a Verflüchtigung (Eltűnés) című nemzetközi színházi és táncelőadásban való 
részvételre. Az előadás témája a másság és a befogadás. A pályázaton legalább 18 éves táncosok, 
színészek,... » Tovább

2.19 Buda20 - képzőművészeti pályázat

 

Képzőművészeti pályázatot hirdetnek Buda20 címmel Ottlik Géza utolsó regénye, a Buda megjelenésének 20. évfordulója alkalmából. 
(pályázatok.org) 

Buda20 címmel képzőművészeti pályázatot hirdetnek a 2013. november 30-án Kőszegtől Budáig címmel 
megrendezendő konferenciához kapcsolódóan. A konferencia apropója, hogy idén 20 éve jelent meg Ottlik 
Géza utolsó regénye, a Buda. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek megmutatják, milyen... » 
Tovább

2.20 Európa-remix pályázat

 A Régiók Bizottsága pályázatot hirdet az Európa-remix versenyen való részvételre 18 éven felüli európaiaknak. 
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(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Régiók Bizottsága az Európa-remix versenyen való részvételre 18 éven felüli európai 
lakosoknak. A pályázatra az Örömódát feldolgozó zenei műveket várnak. A díjátadó ünnepséget 2014 
áprilisában rendezik meg Brüsszelben (Belgium). Beküldési határidő: 2014. február 15. » Tovább

2.21 BÚÉK - videópályázat

 

Szilveszterkor készült filmeket várnak a BÚÉK videópályázatra. 
(KultúrPont) 

BÚÉK címmel pályázatot hirdetnek egy egyedülálló filmprojektben való részvételre, amelynek célja az első
magyar közösségi dokumentumfilm létrehozása. A pályázatra olyan videókat várnak, amelyek a pályázó 
szilveszteréről készültek. A következő kategóriákban lehet pályázni: - Az év... » 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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 In the Palace Rövidfilm Fesztivál

 

Bulgáriában 12. alkalommal rendezik meg az In the Palace Rövidfilm Fesztivált. 
(KultúrPont) 

2014. július 4. és 11. között rendezik meg 12. alkalommal az In the Palace Rövidfilm Fesztivált Balcsikban 
(Bulgária). A fesztiválra a következő kategóriákban lehet rövidfilmekkel nevezni: fikció; dokumentumfilm; 
animáció; kísérleti filmek, hibrid műfajok és digitális művészeti alkotások. A... » Tovább

3.2 Európa a polgárokért tájékoztató nap
A Tempus Közalapítvány 2013 novemberében és decemberében tájékoztató napokat szervez az Európa a polgárokért programról. 
(KultúrPont) 

2013. november 29-én és december 4-én tájékoztató napokat szervez az Európa a polgárokért programról a 
Tempus Közalapítvány. A rendezvényre települések, helyi hatóságok vagy az ezeket képviselő szervezetek 
képviselőit, civil szervezeteket, valamint az Európa a polgárokért program keretében... » Tovább

3.3 Tollfosztás - képzés középiskolásoknak
A Független Színház műhelyfoglalkozást szervez Tollfosztás címmel középiskolásoknak. 
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(KultúrPont) 

Műhelyfoglalkozást szervez a Független Színház középiskolásoknak Tollfosztás címmel. A foglalkozásokat 
2014 januárja és augusztusa között két, előre egyeztetett időpontban tartják meg. A képzés célja, hogy 
fejlessze a diákok társadalomismereti tudását, valamint művészeti és együttműködési... » Tovább

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK

4.1 A Pro Jugendstil és a Budapest Airport együttműködése
2013 novemberében megnyílt a Magyar Kortárs Ékszer Projekt 2013 című kiállítás. A tárlat olyan együttműködés eredménye, amely 

példaként szolgálhat a munkájukat megmutatni kívánó kisebb alapítványoknak. 
(KultúrPont) 

A Pro Jugendstil Művészeti Alapítvány és a Budapest Airport együttműködésének köszönhetően 2013. 
november 7-én megnyílt a Magyar Kortárs Ékszer Projekt 2013 című kiállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. A nagyobb céggel kötött együttműködés jó példája annak, hogy egy kisebb alapítvány... » 
Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk

ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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