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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=========================================================================
=
1.1 Nyilvános konzultáció a schengeni vízumokról
A művészek mobilitásáról és a schengeni vízumokról indított nyilvános konzultációt az Európai Bizotts
ág. (on-the-move)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32121
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
=
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram
2.1 Campus Hungary: képzőpárokat keres a Tempus
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a Campus Hungary program keretében Interkulturális felkés
zítő képzés és szenzitivitás tréning területen címmel. (Tempus)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32107
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Urban 2013 - nemzetközi fotópályázat
A dotART kulturális egyesület nemzetközi fotópályázatot hirdet Urban 2013 címmel. 
(KultúrPont)Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32110
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Pályázat kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására
Az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet turisztikai vonzerő
vel bíró kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására. (NKA)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32111
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Rendezőt keres az Újszínház
Az Újszínház rendezőt keres Gyurkovics Tibor Kreutzer szonáta című komédiájának színpadra állításár
a. (Pályázatfigyelő)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32112
--------------------------------------------------------------------------
2.5 A víz az élet forrása - fotópályázat
A Bayer Hungária és a UNEP A víz az élet forrása címmel fotópályázatot hirdet amatőr és hivatásos fot
ósoknak. (Pályázatmenedzser)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32113
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Magyar és kínai találmányok - művészeti pályázat
Magyar és kínai találmányok címmel alkotópályázatot hirdet diákoknak a Nagy Fal Magyar-Kínai Bará
tság Egyesület. (Pályázatmenedzser)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32114
--------------------------------------------------------------------------



2.7 Diafilm - Fedezd fel újra és újra!
Filmpályázatot hirdet Diafilm - Fedezd fel újra és újra! címmel a Diafilmgyártó és a Daazo. (Pályázatm
enedzser)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32115
--------------------------------------------------------------------------
2.8 Kettétört sorsok, befejezetlen életutak - pályázat
Pályázatot hirdet középiskolai osztályoknak Kettétört sorsok, befejezetlen életutak címmel a Közigazga
tási és Igazságügyi Minisztérium. (Pályázatmenedzser)Bővebb információ: 
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32116
--------------------------------------------------------------------------
2.9 Kazinczy Ferenc pályázat
Pályázatot hirdet a Tinta Könyvkiadó oktatási intézményeknek és fenntartóiknak Kazinczy Ferenc III. p
ályázat címmel. (Pályázatmenedzser)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32117
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Pályázat a Szpilman-díjra
A Szpilman-díj odaítélésére hirdetnek pályázatot efemer műalkotásokkal foglalkozó művészeknek. (on-
the-move)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32119
--------------------------------------------------------------------------
2.11 Európai Platform Fesztiválok a kultúra területén kísérleti projekt - pályázat
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság Európai Platform Fesztiválok a kultúra területén kísérleti projekt
címmel. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32122
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Vonósverseny Bangkokban
Pályázatot hirdetnek a 2013 nyarán Bangkokban megrendezendő vonósversenyen való részvételre. (Ku
ltúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32123
--------------------------------------------------------------------------
2.13 Nem csak gyerekeknek! - filmszakíró pályázat
Filmszakíró pályázatot hirdet a Prizma és a KAFF főiskolás és egyetemista hallgatóknak. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32124
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Jókai-díj 2014
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hirdet a Jókai-díj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32128
--------------------------------------------------------------------------
2.15 !!! Felhívás Túlélésre !!! - pályázatA Delta Kollektíva alkotópályázatot hirdet művészeknek, 
művészeti hallgatóknak és gyakorlott túlélők
nek !!! Felhívás Túlélésre !!! címmel. (pályázatok.org)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32131
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Füst Milán fordítói ösztöndíjpályázat
Pályázatot hirdet a Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány a 2013-as Füst Mil
án fordítói ösztöndíj odaítélésére. (pályázatok.org)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32132
--------------------------------------------------------------------------
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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
=========================================================================
=
3.1 Adminisztrátort keres a Tempus
A Tempus Közalapítvány adminisztrátort keres. (Tempus)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32108
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=========================================================================
=
4.1 Hello Wood alkotótábor
2013 júliusában Csórompusztán ismét megrendezik a Hello Wood alkotótábort. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?
hle_id=32097--------------------------------------------------------------------------
4.2 Gondolkozz zölden! - szemináriumsorozat
Szemináriumsorozatot rendeznek 2013 szeptemberében Berlinben a fenntarthatóság kreatív stratégiáiró
l. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32098
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Ubudi Író-olvasó Fesztivál
Tizedik alkalommal rendezik meg 2013 októberében az Ubudi Író-olvasó Fesztivált. A rendezvényre vá
rják írók és irodalomkedvelők jelentkezését. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32100
--------------------------------------------------------------------------
4.4 Projektvásár Dániában
Az ENCC 2013 nyarán ismét műhelymunkákkal egybekötött projektvásárt rendez kulturális központos
és intézetek munkatársainak. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32103
--------------------------------------------------------------------------
4.5 Digitális pedagógus konferencia
2013 májusában rendezik meg a Digitális pedagógus konferenciát. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32109
--------------------------------------------------------------------------
4.6 Az innováció hazai és európai aktualitásai - konferencia
Konferenciát rendeznek 2013 májusában Az innováció hazai és európai aktualitásai címmel Budapeste
n. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32125



--------------------------------------------------------------------------
4.7 Európa Afrikáért és Afrika a világért - fórum Szlovéniában
14. alkalommal rendezik meg 2013 májusában az Európa Afrikáért és Afrika a világért fórumot. (Kultú
rPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32126
--------------------------------------------------------------------------
Egyéb aktuális partnerkeresések: 
http://www.kulturpont.hu/partner==================================================
=======================
=
5. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
5.1 Társszervezőt keres egy szerb szervezet
Az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt egy szerb szervezet.
(KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32102
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Társszervezőt keres egy albán szervezet
A Fiatalok Lendületben Program albán nemzeti irodája társszervezőt keres. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32127
--------------------------------------------------------------------------
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij
=========================================================================
=
6. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
6.1 Pályázat nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjra
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívásos pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre a közigazg
atási és igazságügyi miniszter nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjára. (EMMI)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32101
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Alkotóházi ösztöndíj Bukarestbe
Színészeknek és drámaíróknak hirdet alkotóházi ösztöndíjat 2013 nyarára a romániai Lorgean Színház.
(on-the-move)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32120
--------------------------------------------------------------------------
6.3 Kutatási ösztöndíj Romániába
A román kultúrával foglalkozó újságírók pályázhatnak a Román Kulturális Intézet kutatási ösztöndíjára
. (on-the-move)Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32130
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
=========================================================================
=
7.1 Milleniumi Díjat kapott a szentendrei Skanzen
Az ENSZ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szentendrei Skanzennek ítélte meg a 2013-as Milleniu



mi Díjat. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32118
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
8. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
8.1 EGT és Norvég Alapok - új támogatási időszak
Megnyílik az EGT és a Norvég Alapok új támogatási időszaka. Hamarosan mintegy 40 milliárd forint t
ámogatás lesz elérhető. (KultúrPont)
Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32105
--------------------------------------------------------------------------
(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölés
ével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett informáci
ókat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@k
ulturpont.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 koordinátor
a, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.


