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========================================================================== 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

========================================================================== 

1.1 Megjelentek a 2-es terület űrlapjai  

 

Az EACEA közzétette a Kultúra Program 2-es területének (működési támogatások) űrlapjait. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27747 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.2 Eurimages-döntések  

 

Az Eurimages igazgatótanácsa 123. ülésén európai koprodukciós filmek gyártási, forgalmazási és digitaliz

álási támogatásáról döntött Helsinkiben. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27700 

-------------------------------------------------------------------------- 



========================================================================== 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

==========================================================================  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

2.1 Szakértői tanulmányutak - pályázat  

 

Szakértői tanulmányutak megvalósításának támogatására hirdet pályázatot az Európai Bizottság. (Tempu

s) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27699 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Oszd meg a versed! - pályázat  

 

Pályázatot hirdetnek a vers.hu portál Oszd meg a versed! című rovatában regisztrált íróknak, költőknek. (

KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27714 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Csutkamanó barátai - rajzpályázat  

 

Rajzpályázatot hirdetnek gyerekeknek és felnőtteknek Csutkamanó barátai címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27718 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Rólam szóltak a hírek - mese- és novellaíró pályázat  

 

A HírTV Zrt. mese- és novellaíró pályázatot hirdet Rólam szóltak a hírek címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27720 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.5 Pályázat az Ex libris - A zene tárlatra  

 

A tatabányai Kortárs Galéria pályázatot hirdet Ex libris - A zene címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27721 

-------------------------------------------------------------------------- 



2.6 Pályázat szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor támogatására  

 

Pályázatot hirdet a NEFMI horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai szülőföldi a

nyanyelvi tematikus szaktáborok támogatására. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27724 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.7 Miniszteri ösztöndíj horvátországi magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a NEFMI és a Balassi Intézet magyarországi felsőoktat

ási intézményekbe nappali tagozatra felvételt nyert horvátországi magyaroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27725 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.8 A Visegrádi Alap pályázata egyetemi kurzusok támogatására  

 

A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet egyetemi képzések támogatására. (Visegrad fund) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27734 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.9 Bokréta és biciklilánc - Magyar néprajzi filmfesztivál  

 

Magyar filmekkel lehet jelentkezni a Bokréta és biciklilánc című magyar néprajzi filmfesztiválra. (pályázat

ok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27736 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.10 Csángó fesztivál - rajzpályázat  

 

A Folklór Kulturális Közalapítvány a huszonegyedik alkalommal megrendezendő Csángó Fesztivál megörö

kítésére gyermekrajz pályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27741 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.11 Magyarok Országos Gyűlése - pályázat civileknek   

 

Civil szervezeteknek hirdet pályázatot a Magyarok Szövetsége a 2011. augusztusi Magyarok Országos Gy



űlésén való megjelenésre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27742 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.12 Viharos fotópályázat  

 

Pályázatot hirdet a Royal Magazin Viharos fotópályázat címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27740 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.13 Pályázat az Európai Szakpolitikai Hálózat létrehozására  

 

Az iskolai oktatásban szükséges kulcskompetenciákkal foglalkozó Európai Szakpolitikai Hálózat létrehozá

sára hirdet pályázatot az Európai Bizottság. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27738 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.14 Esterházy Művészeti Díj  

 

Festőművészeknek hirdet pályázatot az Esterházy Magánalapítvány a 2011-

es Esterházy Díj odaítélésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27739 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.15 Pályázat kiállítási lehetőségre  

 

Pályakezdő művészeknek hirdet pályázatot a brit aspex kiállítási lehetőségre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27750 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.16 Horvátország képekben - fotópályázat  

 

Digitális fotópályázatot hirdetnek Horvátország képekben címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27753 

--------------------------------------------------------------------------  



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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

========================================================================== 

3.1 Nyári fotóiskola Szlovákiában  

 

2011 júliusában nemzetközi fotós fesztivált rendeznek Szlovákiában. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27712 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Lengyel-magyar nyelvi staféta - kerekasztal-beszélgetés  

 

A közelgő lengyel EU-elnökség kapcsán kerekasztal-beszélgetést szerveznek 2011 júniusában Lengyel-

magyar nyelvi staféta címmel. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27735 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.3 A kultúra értéke - konferencia Amszterdamban  

 

Konferenciát rendez Amszterdamban a CREARE Alapítvány A kultúra értéke címmel a gazdaság, a kultúra

 és a művészetek kapcsolatáról. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27743 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.4 Konferencia a kulturális örökség és a múzeumok gazdaságtanáról   

 

Konferenciát rendez Amszterdamban a CREARE Alapítvány A kulturális örökség és a múzeumok gazdaság

tana címmel. (KultúrPont) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27744 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.5 Kiállítás és konferencia Krakkóról és a lengyel-magyar kapcsolatokról  

 

A Közép-

európai Kulturális Intézet Krakkó arcai címmel fotókiállítást, valamint Hagyományok és perspektívák a le

ngyel&#8211;magyar kapcsolatokban címmel konferenciát rendez 2011 júniusában. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27745 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.6 Nemzetközi színházi műhelyek Norvégiában  

 

2011 júliusában nemzetközi színházi műhelyeket szerveznek Norvégiában. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27749 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

4. ÖSZTÖNDÍJAK 

========================================================================== 

4.1 Pályázat posztgraduális ösztöndíjakra  

 

Pályázatot hirdet a Faludi Ferenc Akadémia társadalom-, hit-

 és kultúratudományi posztgraduális ösztöndíjakra. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27715 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Miniszteri ösztöndíj ukrajnai magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a NEFMI és a Balassi Intézet magyarországi felsőoktat

ási intézményekbe nappali tagozatra felvételt nyert ukrajnai magyaroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27726 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.3 Miniszteri ösztöndíj szerbiai magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a NEFMI és a Balassi Intézet magyarországi felsőoktat

ási intézményekbe nappali tagozatra felvételt nyert szerbiai magyaroknak. (NEFMI) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27727 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.4 Pályázat felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre romániai magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és a NEFMI felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre romániai ma

gyaroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27728 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.5 Pályázat felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre szlovákiai magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és a NEFMI felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre szlovákiai ma

gyaroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27729 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.6 Pályázat felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre horvátországi magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és a NEFMI felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre horvátországi

 magyaroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27730 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.7 Pályázat felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre ukrajnai magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és a NEFMI felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre ukrajnai mag

yaroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27731 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.8 Pályázat felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre EGT-állampolgárságú magyaroknak -

 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és a NEFMI felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre EGT-

állampolgárságú magyaroknak. (NEFMI) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27732 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.9 Pályázat felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre szerbiai magyaroknak - 2011/2012  

 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és a NEFMI felsőoktatási előkészítő ösztöndíjas képzésre szerbiai magy

aroknak. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27733 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.10 ACAX-műteremprogram  

 

Három hónapos londoni műteremprogramban való részvételre hirdet pályázatot az ACAX. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27748 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

 

========================================================================== 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

========================================================================== 

5.1 Magyar fotósok sikerei  

 

Füleki László, Horváth Endre és Ligeti László szerepelt sikeresen külföldi fotópályázatokon. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27751 

--------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

(C) 2011 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésé

vel. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információk

at ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk. 
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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 

___________________________________________________________________ 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora, 

működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 


