
542.szám KREATÍV EURÓPA HÍRLEVÉL - KULTÚRA 2014. oktbóer 3. 

A Kreatív Európa Iroda ingyenes elektronikus hírlevele 

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTML-változat elolvasásához 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

• 1.1 EKF 2019: Plovdiv viselheti a címet 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

• 2.1 Pályázat a Kultúra Lovagja címre 

• 2.2 KÖSZ! - pályázat középiskolás programokra 

• 2.3 Próza- és verspályázat 

• 2.4 Adj teret a tehetségnek! - pályázat zeneiskolásoknak 

• 2.5 Óriás Társas - pályázat 

• 2.6 Gyönyörű világunk - fotópályázat 

• 2.7 Pad legenda - írói pályázat 

• 2.8 Szeretet - fotópályázat 

• 2.9 Ahol a kurta farkú malac - filmpályázat 

• 2.10 Egy birodalom bukása 

• 2.11 Mesés rajzok - pályázat 

• 2.12 Pályázat hálózatfejlesztési műhelyben való részvételre 

• 2.13 Hármasút - alkotáspályázat 

• 2.14 Madármentés - rajzpályázat 

• 2.15 Egy rakat kirakat - ezt rakd ki! 

• 2.16 Rejtő Jenő képregény pályázat 

• 2.17 Környezeti hatások és ellenszerei! - rajzpályázat 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

• 3.1 Képzőket keres az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

• 4.1 Audiovizuális piac és szabályozás - konferencia 

• 4.2 ENCATC mesterkurzus Párizsban 

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=675
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#42
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#41
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#31
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#217
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#216
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#215
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#214
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#213
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#212
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#211
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#210
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#29
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#28
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#27
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#26
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#25
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#24
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#23
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#22
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#21
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=675#11


• 5.1 Képzőművészeti ösztöndíj 

• 5.2 Crystal Ruth Bell alkotóházi ösztöndíj 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

• 6.1 Idén is átadták az Európai Nyelvi Díjakat 

• 6.2 Átadták a múzeumpedagógiai díjakat 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 EKF 2019: Plovdiv viselheti a címet

 

2019-ben a négy bulgáriai jelölt közül Plovdiv városa viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A kiválasztásért felelős csoport bejelentette, hogy a négy bulgáriai 
város közül Plovdivot választották ki az Európa Kulturális Fővárosa 
2019 cím viselésére. A másik három jelölt Szófia, Várna és Veliko 
Tarnovo volt. A döntést a Miniszterek Tanácsa hagyja jóvá 2015 
májusában. » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Pályázat a Kultúra Lovagja címre

 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hirdet a Kultúra Lovagja cím odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kultúra Lovagja 
cím odaítélésére. A címre társadalmi szervezetek és önkormányzatok 
jelölhetik egy tagjukat, munkatársukat, támogatójukat, hogy 
megköszönjék hosszú időn át végzett, áldozatos munkáját. Az 
elismerést 2015. január 22-én adják át a... » Tovább

2.2 KÖSZ! - pályázat középiskolás programokra

 

Az Új Európa Alapítvány és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet KÖSZ! címmel az Iskolai Közösségi Szolgálat 

előírásainak megfelelő programok megszervezésére középiskolásoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Új Európa Alapítvány és az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet magyarországi nonprofit szervezeteknek és 
intézményeknek az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő 
programok megszervezésére 9–11. évfolyamos középiskolásoknak. 
Pályázhatnak fogadó szervezetként... » Tovább
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2.3 Próza- és verspályázat

 

Az Utolsó Olvasóért Alapítvány próza- és versíró pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Próza- és versíró pályázatot hirdet az Utolsó Olvasóért Alapítvány 
amatőr alkotóknak. A pályázatra formai, stílusbeli és tartalmi megkötés 
nélkül várják az alkotásokat. Pályázati határidő: 2014. október 31. » 
Tovább

2.4 Adj teret a tehetségnek! - pályázat zeneiskolásoknak

 

A Kölöknet.hu portál pályázatot hirdet Adj teret a tehetségnek! címmel magyarországi zeneiskolák tanulóinak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Kölöknet.hu portál magyarországi zeneiskolák 
tanulóinak Adj teret a tehetségnek! címmel. A pályázat keretében a 
magyar zeneiskolák, művészeti intézmények vagy műhelyek tehetségei 
fellépési lehetőséget kapnak az IBS színpadán 2014 novemberében és 
decemberében. A pályázatra a... » Tovább

2.5 Óriás Társas - pályázat

 

A Tengerecki Alapítvány pályázatot hirdet az Óriás Társas játékpark használatára. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Tengerecki Alapítvány az Óriás Társas játékpark 
használatára. A pályázaton Magyarországon vagy az Európai Unió 
területén bejegyzett, rendezvényszervezéssel vagy reklámügynökségi 
tevékenységgel foglalkozó egyéni vagy társas vállalkozások vehetnek 
részt. A pályázat keretében a... » Tovább

2.6 Gyönyörű világunk - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a CEWE Gyönyörű világunk címmel. 
(KultúrPont) 

A CEWE fotópályázatot hirdet Our world is beautiful (Gyönyörű 
világunk) címmel. A következő kategóriákban lehet pályázni: sport; 
emberek; tájak; épületek; közlekedés és infrastruktúra; valamint 
természet. A pályázat nyertese exkluzív fotós utazást kap, de az első 
ezer helyezettet is... » Tovább

2.7 Pad legenda - írói pályázat

 
A Mag-ház írói pályázatot hirdet komáromi lakosoknak Pad legenda címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34600
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34599
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34599
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34595
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34595
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34594
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34594
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34593
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34593
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34593
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34593
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34594
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34595
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34599
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34600


Pályázatot hirdet a Mag-ház gyerekeknek és felnőtteknek Pad legenda 
címmel. A pályázaton Komáromban élő 12 év fölötti gyerekek és 
felnőttek vehetnek részt. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyeket 
a Koppánmonostor városrész tanösvényének már kihelyezett padjai 
ihlettek. Beküldési határidő:... » Tovább

2.8 Szeretet - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdetnek amatőr és profi fotósoknak Szeretet címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A DaDalia Galeria, a Dr Brusznyai Árpád Művelődési ház és Könyvtár 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, a Derekegyházért Közhasznú 
Egyesület és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Csongrád Megyei 
Információs Pontja fotópályázatot hirdet Szeretet címmel. A pályázatra 
amatőr és profi alkotók munkáit... » Tovább

2.9 Ahol a kurta farkú malac - filmpályázat

 

Rövidfilmpályázatot hirdet Ahol a kurta farkú malac címmel a Daazo.com. 
(Pályázatfigyelő) 

A Daazo.com rövidfilmpályázatot hirdet Ahol a kurta farkú malac 
címmel. A pályázatra középiskolások és egyetemisták alkotásait várják.
Olyan, legfeljebb egyperces filmekkel lehet pályázni, amelyek a ki- és 
elvándorlásról szólnak. Beküldési határidő: 2014. október 31. » 
Tovább

2.10 Egy birodalom bukása

 

A Szépművészeti Múzeum pályázatot hirdet diákcsoportoknak és szakköröknek Egy birodalom bukása címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Levelező pályázatot hirdet a Szépművészeti Múzeum Egy birodalom 
bukása címmel 5-10. évfolyamos általános iskolák, valamint 
középiskolás csoportoknak és szakköröknek. A pályázat során a 
csapatok megismerhetik a Római Birodalom utolsó évszázadait, az 
ókori művészet késői korszakát, majd egy... » Tovább

2.11 Mesés rajzok - pályázat

 

A Magyar Identitásért Regionális Egyesület rajzpályázatot hirdet győri, nagymegyeri és környékbeli gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Magyar Identitásért Regionális Egyesület 
Mesés rajzok címmel. A pályázatra győri, nagymegyeri és környékbeli 
óvodások és általános iskolások rajzait várják. Beküldési határidő: 
2014. október 14. » Tovább
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2.12 Pályázat hálózatfejlesztési műhelyben való részvételre

 

A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot hirdet a közösségi művelődés területén dolgozó fiatal szakembereknek hálózatfejlesztési 

műhelyben való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Művelődési Intézet a hálózatfejlesztési 
műhelyében és szakmai pályafejlesztési programjában való részvételre. 
A pályázaton a közösségi művelődés területén dolgozó 35 évnél 
fiatalabb szakemberek vehetnek részt. A műhelyet 2014. november 24. 
és 26. között rendezik meg a... » Tovább

2.13 Hármasút - alkotáspályázat

 

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotáspályázatot hirdet Hármasút címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotáspályázatot hirdet a Szitakötő gyerekfolyóirat Hármasút címmel. 
A pályázatra verseket, meséket és cikkeket várnak. A kiválasztott 
alkotások megjelennek a folyóiratban. Beküldési határidő: 2014. 
december 5. » Tovább

2.14 Madármentés - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet Madármentés címmel a Vadmadárkórház. 
(Pályázatfigyelő) 

A Vadmadárkórház rajzpályázatot hirdet Madármentés címmel. A 
pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat: kolibri (3 
és 5 év közöttiek); pinty (6 és 7 évesek); fülemüle (7 és 9 év közöttiek);
sárgarigó (10 és 12 év közöttiek); vörösbegy (13 és 15 év közöttiek); 
gyurgyalag (16 és 18... » Tovább

2.15 Egy rakat kirakat - ezt rakd ki!

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a MAHÍR alkotáspályázatot hirdet Egy rakat kirakat – ezt rakd ki! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotáspályázatot hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a 
MAHÍR Egy rakat kirakat – ezt rakd ki! címmel. A pályázat keretében 
a Dózsa György úti aluljáró kirakatainak kreatív hasznosítására várnak 
ötleteket. A nyertes alkotóknak munkájuk kivitelezésében is közre kell 
működniük. A... » Tovább

2.16 Rejtő Jenő képregény pályázat

 A Budapesti Művelődési Központ Rejtő Jenő képregény pályázat címmel pályázatot hirdet képregények, grafikák, karikatúrák és 

könyvborító tervek készítésére. 
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(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet Rejtő Jenő képregény pályázat címmel a 
Budapesti Művelődési Központ. A pályázatra Rejtő Jenő valamelyik 
regényének szabadon választott részletét feldolgozó képregényeket, 
grafikákat, karikatúrákat és könyvborító terveket várnak. A kiválasztott 
alkotásokból digitális és... » Tovább

2.17 Környezeti hatások és ellenszerei! - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákoknak Környezeti hatások és ellenszerei! címmel a www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu 

portál. 
(Pályázatfigyelő) 

A www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu portál Környezeti hatások és 
ellenszerei! címmel rajzpályázatot hirdet 6 és 10 év közötti általános 
iskolás diákoknak. A pályázók rajzban mutathatják be, mit tudnak az 
egészséges környezetet érő hatásokról, és azok csökkentéséről és 
megszüntetéséről. Az... » 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 Képzőket keres az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda

 

Az NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági Programiroda képzőket keres az EVS önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató 

képzések megtartására. 
(Ugródeszka) 

Képzőket keres az NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági Programiroda az EVS 
(Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási 
folyamatát támogató, megérkezés utáni képzések és félidős találkozók 
képzői feladatainak ellátására. A képzéseket várhatóan 2014. november 
10. és 14., valamint 2014.... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Audiovizuális piac és szabályozás - konferencia

 Audiovizuális piac és szabályozás: egy iparág válaszúton címmel konferenciát szerveznek 2014 októberében Rómában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 23-án és 24-én konferenciát rendeznek Audiovisual 
Market and Regulation: an industry at a crossroads (Audiovizuális piac 
és szabályozás: egy iparág válaszúton) címmel az olasz elnökség 
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programjaként. A találkozó az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal és 
azok szabályozásával... » Tovább

4.2 ENCATC mesterkurzus Párizsban

 

Európai kulturális és kreatív luxusiparágak: az európai foglalkoztatás és növekedés mozgatórugói címmel mesterkurzust szervez az 

ENCATC 2014 októberében. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 23-án mesterkurzust tart a European Network of Cultural
Administration Training Centers (Kulturális Közigazgatási Képzési 
Központok Európai Hálózata, ENCATC) Párizsban. A franciaországi 
mesterkurzus címe: European Cultural and Creative Luxury Industries: 
Key drivers for European Jobs... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Képzőművészeti ösztöndíj

 

A Pollock-Krasner Alapítvány ösztöndíjat hirdet képzőművészeknek. 
(on-the-move) 

Ösztöndíjat hirdet képzőművészeknek és grafikusoknak a New York-i 
(Egyesült Államok) Pollock-Krasner Alapítvány. Az ösztöndíj egy éven
keresztül nyújt pénzügyi támogatást a művész munkájához, valamint 
fedezi az ösztöndíjas megélhetési és akár orvosi költségeit is. A 
pályázatokat folyamatosan várják. » Tovább

5.2 Crystal Ruth Bell alkotóházi ösztöndíj

 

A Red Gate és a China Residencies meghirdeti a Crystal Ruth Bell alkotóházi ösztöndíjat. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ösztöndíjat hirdet a Red Gate és a China Residencies (Kína 
Ösztöndíjak) Crystal Ruth Bell alkotóházi ösztöndíj címmel. A pekingi 
(Kína) ösztöndíjra bármilyen művészeti ágban tevékenykedő művészek
pályázhatnak. Az ösztöndíj 2014 decemberétől 2015 februárjáig tart. 
Pályázati határidő: 2014.... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Idén is átadták az Európai Nyelvi Díjakat

 Az ötödik alkalommal megrendezett Európai Nyelvi Koktélbár keretében 2014 szeptemberében ismét átadták az Európai Nyelvi 

Díjakat. Idén az első helyezést a Manó-Világ Kft. Ahol a nyelvtanulás gyerekjáték... című programja érdemelte ki. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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2014. szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napján ötödik alkalommal 
rendezték meg Budapesten az Európai Nyelvi Koktélbárt, ahol átadták 
az Európai Nyelvi Díjakat. A díjat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány 2002 óta adományozza a 
legjobb nyelvoktatási projektek... » Tovább

6.2 Átadták a múzeumpedagógiai díjakat

 

2014 szeptemberében, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón átadták legrangosabb múzeumpedagógiai elismeréseket, a 

Múzeumpedagógiai Nívódíjakat és a Kiváló Múzeumpedagógus Díjat. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón, 2014. szeptember 29-én a 
Ludwig Múzeumban átadták a Múzeumpedagógiai Nívódíjakat és a 
Kiváló Múzeumpedagógus Díjat. Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott 
a Bélyegmúzeum Bélyegen a nagyvilág – a Bélyegmúzeum állandó 
kiállításának komplex múzeumpedagógiai... » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a Kreatív Európa 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: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

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

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.
info@kreativeuropa.hu - http://www.kulturpont.hu;

http://www.kreativeuropa.hu

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
Unió Bizottsága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Filmalap.
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