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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Közzétették a Műfordítási Projektek eredményeit

 

Az EACEA közzétette a Kreatív Európa program Műfordítási Projektek területének eredményeit! 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Végrehajtó Ügynökség weboldalán megjelentek a Kreatív Európa 
Kultúra Alprogram Műfordítási Projektek eredményei. A 2014. március
12-i beadási határidővel meghirdetett pályázat keretében összesen 6 
magyar kiadó szerepel. Két éves projektek esetében a következő kiadók
részesültek...   » Tovább

1.2 Megjelentek Európai együttműködési projektek magyar nyelvű tájékozatói

 

Irodánk közzétette a Kreatív Európa Program Európai együttműködési projektek területének magyar nyelvű tájékoztató 

dokumentumait. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az információs anyagok elérhetők a Kreatív Európa Program fülön 
belül az EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEKNÉL . » 
Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Pályázat az Aranyvackor Díjra
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