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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 
1.1 Jó embert keresünk - pályázat

A Médiaunió Alapítvány Jó embert keresünk &ndash; Keressük Magyarország 
példaképeit címmel pályázatot hirdet fontos társadalmi tevékenységet végző 
példaképek jelölésére.
(KultúrPont)Pályázatot hirdet Jó embert keresünk &ndash; Keressük Magyarország 
példaképeit címmel a Médiaunió Alapítvány. A pályázat keretében olyan személyek 
jelölését várják, akik tudásukkal, munkájukkal, adományaikkal önzetlenül 
támogatnak másokat. Történetekkel, fotókkal és videókkal lehet jelölni a leendő...
&raquo; Tovább

 
1.2 Pályázat népi és történelmi játékokra

A Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet 
népi és történelmi játékok támogatására.
(Pályázatfigyelő)Pályázatot hirdet a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális 
Közhasznú Egyesület népi és történelmi játékok támogatására. A pályázaton 
magyarországi önkormányzatok, művelődési házak és központok, cégek, társadalmi- és
civil szervezetek, egyházak és kisebbségi önkormányzatok vehetnek részt. A...  
&raquo; Tovább

 
1.3 Rövidfilm-pályázat

A Kikötő Online rövidfilm-pályázatot hirdet Palkonya - látkép, látlelet vagy 
látomás témában.
(Pályázatfigyelő)Rövidfilm-pályázatot hirdet a Kikötő Online legfeljebb ötperces 
rövidfilmek létrehozására. A pályázatra Palkonya - látkép, látlelet vagy látomás 
témában várják az ismeretterjesztő filmeket, dokumentumfilmeket és fikciókat. Az 
ünnepélyes eredményhirdetést 2013. augusztus 3-án rendezik meg Palkonyán,...  
&raquo; Tovább

 
1.4 Kukac - országos e-karikatúra pályázat

http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram


 Országos e-karikatúra pályázatot hirdet a kArton Galéria &ndash; Karikatúra és 
Képregény Múzeum, valamint a Szerencsejáték Zrt. hivatásos és amatőr 
karikaturistáknak.
(KultúrPont)A kArton Galéria &ndash; Karikatúra és Képregény Múzeum, valamint a 
Szerencsejáték Zrt. országos e-karikatúra pályázatot hirdet Kukac címmel. A 
pályázatra magyarországi és határon túli magyar hivatásos és amatőr 
karikaturisták, szatirikus képzőművészek és reklámgrafikusok, valamint 6 és 12 
év...  &raquo; Tovább

 
1.5 Filmfaktor - rövidfilm-műhely

ez konf/feszt  2013 augusztusában Filmfaktor címmel rövidfilm-műhelyet szervez a 
Kikötő Online Palkonyán.
(Pályázatfigyelő)A Kikötő Online 2013. augusztus 1. és 3. között 
rövidfilm-műhelyet szervez Filmfaktor címmel Palkonyán. A műhely témája: Palkonya 
&ndash; látkép, látlelet vagy látomás. Jelentkezési határidő: 2013. július 20.  
&raquo; Tovább

 
1.6 Hívás a Nymen bolygóról - pályázat 

 J. Simon Aranka írónő olvasónapló-pályázatot hirdet gyerekeknek.
(Pályázatfigyelő)Olvasónapló-pályázatot hirdet gyerekeknek J. Simon Aranka írónő. 
A pályázatra legfeljebb 14 éves gyerekek fogalmazásait várják a Hívás a Nymen 
bolygóról című könyvről. Beküldési határidő: 2013. augusztus 31.  &raquo; Tovább

 
1.7 Lánglelkű költők versei - pályázat

Versíró pályázatot hirdet Lánglelkű költők versei címmel az Éden Művészeti 
Hálózat.
(KultúrPont)Az Éden Művészeti Hálózat versíró pályázatot hirdet Lánglelkű költők 
versei címmel. A pályázatra 14 éven felüli amatőr alkotók verseit várják, de 
kötettel rendelkező költők is pályázhatnak. Nevezési határidő: 2013. július 15.  
&raquo; Tovább

 
1.8 Szeretem Szolnokot! - pályázat

 A szolnoki önkormányzat és az Új Néplap Szeretem Szolnokot! címmel 
alkotópályázatot hirdet.
(Pályázatfigyelő)Alkotópályázatot hirdet Szeretem Szolnokot! címmel Szolnok város 
önkormányzata és az Új Néplap. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek 
kifejezik, milyen szerethető a város. A következő kategóriákban lehet pályázni: 
gyermek (6 és 16 év között); felnőtt fotó (16 éven felül); felnőtt...  &raquo; 
Tovább

 

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:
Tempus Közalapítvány

http://www.kulturpont.hu/palyazat


1093 Budapest, Lónyay utca 31.
http://www.tka.hu
(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
2.1 Ügyvezető igazgatót keres az Artspace

Az ausztráliai Artspace Vizuális Művészeti Központ ügyvezető igazgatót keres.
(on-the-move)Ügyvezető igazgatót keres a sidney-i (Ausztrália) Artspace Visual 
Arts Centre (Artspace Vizuális Művészeti Központ). Elvárás, hogy a jelentkezők 
alaposan ismerjék a kortárs művészetet. Pályázati határidő: 2013. július 15.  
&raquo; Tovább

 
2.2 Vezető kurátort keres egy angliai galéria

 Az angliai Hepworth Wakefield Galéria vezető kurátort keres
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