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

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

1.1 Az Anna Lindh Alapítvány pályázata  

 

Az Anna Lindh Euro-

mediterrán Alapítvány pályázatot hirdet a nemzeti hálózatai tagjainak a mobilizációt és a civil társadalo

m megerősítését szolgáló projektek támogatására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29336 

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

1.2 Válaszok Miértkének - gyermekvers-pályázat  

 

Válaszok Miértkének címmel gyermekvers-

pályázatot hirdetnek olyan versek, mondókák írására, amelyek óvodásoknak könnyen taníthatók. (SFF Te

nder) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29341 

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

1.3 Az én mesém - pályázat  

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ meseíró pályázatot hirdet gyerekeknek és felnőttek

nek Az én mesém címmel. (KultúrPont) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29342 

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

1.4 Illusztráljunk együtt mesekönyvet!  

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ illusztrációs pályázatot hirdet iskolásoknak. (KultúrP

ont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29343 

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

1.5 Útrólvaló - irodalmi pályázat  

 

A Palya Bea Produkció irodalmi pályázatot hirdet fiataloknak Útrólvaló címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29345 

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

1.6 Kreatív pályázat fiataloknak  

 

Kreatív pályázatot hirdet 13 és 23 év közötti fiataloknak az MPE Orosházi Misszióállomása. (Pályázatfigye

lő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29346 

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

1.7 Játssz nálunk, játssz velünk! - pályázat  

 

Szólistáknak, zenészeknek és zenekaroknak hirdet pályázatot Játssz nálunk, játssz velünk! címmel a Palya

 Bea Produkció. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29347 

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

1.8 Ígéretek antológia - pályázat  

 

A GARBO Kiadó és a Vidám Falu Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet az Ígéretek antológiában való megj

elenésre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29348 

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

1.9 Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor - pályázat  



 

Pályázatot hirdet 14 és 18 év közötti, határon túli magyar fiataloknak a 2012-

es Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre a Rákóczi Alapítvány. (Pályázatfi

gyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29349 

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

1.10 Téli fény - fotópályázat  

 

Téli fény címmel hirdet fotópályázatot az Újenergiák.hu. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29350 

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

1.11 Alkotói pályázat  

 

Pályázatot hirdet az ILM magazinban való megjelenésre az Ismeretlenségből, Művészekért és Publicisták

ért Alapítvány. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29351 

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

1.12 Novellapályázat diákoknak  

 

A Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola novellaíró pályázatot hirdet 12 és 19 év közötti diákoknak. (Pály

ázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29370 

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

1.13 Visegrádi kisfilmes pályázat  

 

A Daazo pályázatot hirdet pályakezdő fiatal filmeseknek a visegrádi utazó kisfilmfesztiválon való részvéte

lre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29354 

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

1.14 Az NKA pályázata művészeti programokon való részvételre  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkot



óműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, és külföldi művészek magyar szakmai fórumokon v

aló szereplésére, kurzus vezetésére. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29356 

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

1.15 Az NKA pályázata vizuális művészeti programok támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpózium

ok szakmai programjainak megvalósítására és dokumentálására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29357 

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

1.16 Az NKA pályázata alkotói támogatásra  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma képzőművészeknek, iparművészeknek és fotó

művészeknek alkotói támogatásra. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29358 

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

1.17 Az NKA pályázata kiállítások támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma egyéni és csoportos kiállítások előkészítésére, 

megrendezésére és dokumentálására, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók belföldi és külföld

i kiállításainak támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29359 

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

1.18 Az NKA pályázata külföldi szakvásárokon való megjelenésre  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma nonprofit művészeti szervezetek külföldi szakv

ásárokon való megjelenésének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29360 

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

1.19 Az NKA pályázata kiállítási programsorozatok támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma kiemelt kiállítási programsorozatok támogatás



ára. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29361 

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

1.20 Az NKA pályázata magyar kortárs galériák támogatására  

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti 

vásárokon való jelenlétének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29362 

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

1.21 Novella-, haiku- és fanfictionpályázat  

 

A MondoCon portál novella-, haiku- és fanfictionpályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29364 

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

1.22 Szerelem, Te mindenem - verspályázat  

 

Az Éden Művészeti Hálózat Szerelem, Te mindenem címmel verspályázatot hirdet 14 éven felüli amatőr 

alkotóknak. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29369 

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

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

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

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

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

 

2.1 Igazgatót keres a Griff Bábszínház  

 

2012 júniusától igazgatót keres a zalaegerszegi Griff Bábszínház. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29338 

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

2.2 Igazgatót keres a Ciróka Bábszínház  

 



2012 augusztusától igazgatót keres a kecskeméti Ciróka Bábszínház. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29339 

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

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. PARTNERKERESÉSEK 

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

3.1 Társszervező lenne egy spanyol városhálózat  

 

Társszervező lenne az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatokban egy spanyol városhál

ózat. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29340 

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

3.2 Szlovén szervezet társszervezőt keres  

 

Társszervezőt keres az Európai Unió Európa a polgárokért program keretében benyújtandó pályázatához

 egy szlovén szervezet. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29344 

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

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

4. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

4.1 Cartoon Cine - ösztöndíj  

 

Ösztöndíjat hirdet a Cartoon Cine mesterkurzuson való részvételre a brüsszeli Cartoon. (KultúrPont) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29353 

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

4.2 Doktori kutatói ösztöndíj Kanadába - 2012/2013  

 

Az Alberta Egyetem doktori kutatói ösztöndíjat hirdet a bölcsészettudományok, a társadalomtudományo

k vagy a képzőművészet területén doktori programban részt vevő hallgatóknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29355 

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

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

 

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

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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

5.1 Erasmus Szabadegyetem - 25 éves az Erasmus  

 

2012 márciusában Erasmus Szabadegyetem indul az Erasmus program 25 éves évfordulója alkalmából. A

 rendezvénysorozat keretében volt ösztöndíjasok tartanak előadásokat szakmai munkájuk érdekes részle

teiről. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29337 

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

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

 

 

(C) 2012 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. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kult

urpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 

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

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. 

 

A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 


