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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Az Európai Történelem Háza

 

2015-ben az Európai Történelem Háza néven az európai történelmet bemutató kiállítás nyílik Brüsszelben. 
(KultúrPont) 

Az európai történelmet bemutató kiállítás nyílik 2015-ben Brüsszelben (Belgium). Az Európai Történelem 
Házában a látogató megismerheti az európai intézmények működését, a 20. századi európai történelem és az
európai integráció történetét. A múzeum kialakítása 55 millió euróba kerül. » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 Fotóporta
Ismét megrendezik fotósoknak a Fotóporta-konzultációt Budapesten. 
(KultúrPont) 

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház és a Magyar 
Fotóművészek Szövetsége kilencedik alkalommal rendezi meg Budapesten 2013. október 11-én és 12-én a 
Fotóportát. A portfólió-konzultációra olyan fotográfusok és kurátorok jelentkezését várják, akik 
szeretnének... » Tovább

2.2 Pályázat a Nemzetiségekért Díjra
Pályázatot hirdet a 2013-as Nemzetiségekért Díj odaítélésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága pályázatot hirdet a 2013-as Nemzetiségekért Díj odaítélésére. A díjra olyan személyek, 
szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok részesülhetnek, akik a nemzetiségi közéletben, az... » Tovább

2.3 Gyakornokot keres a Kortárs Építészeti Központ
A Kortárs Építészeti Központ gyakornoki pozícióra várja építész, művészettörténész, szociológus, kulturális és design menedzser 
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hallgatók jelentkezését. 
(KultúrPont) 

Gyakornokot keres a Kortárs Építészeti Központ heti egy-két napos rendszeres munkavégzésre a Budapesti 
Építészeti Filmnapok 2014-es kiadásának megvalósításához. A pozícióra építész, művészettörténész, 
szociológus, kulturális és design menedzser hallgatók jelentkezését várják. A gyakornoki program... » 
Tovább

2.4 Fák az év minden szakában - rajz- és fotópályázat

 

Rajz- és fotópályázatot hirdet Fák az év minden szakában címmel a Solymár Imre Városi Könyvtár. 
(Pályázatmenedzser) 

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár rajz- és fotópályázatot hirdet Fák az év minden szakában 
címmel. A pályázatra öt éven felüli gyerekek és felnőttek alkotásait várják. A kiválasztott 25 alkotás 
készítője jutalomban részesül. Beküldési határidő: 2013. október 4. » Tovább

2.5 Balaton és bor - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet az Ismertség Magazin és a Szeremley Vendégház Balaton és bor címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Ismertség Magazin és a Szeremley Vendégház fotópályázatot hirdet Balaton és bor címmel. A pályázatra
a szőlőtermesztés és borászat hagyományához kapcsolódó, a Balaton-vidéken készült képeket várnak. A 
beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. Beküldési határidő: 2013. szeptember... » Tovább

2.6 Gitárhasználati pályázat fiataloknak
Az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű fiataloknak egy éves gitárhasználatra. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet tehetséges fiatal magyar klasszikus gitárosoknak az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő 
Alapítvány egy éves gitárhasználatra. A pályázat célja, hogy tehetséges, de hátrányos helyzetben élő magyar
fiatalokat az optimális zenei fejlődésükhöz szükséges mesterhangszerekhez juttasson. ... » Tovább

2.7 EU osztályfőnöki órák
Volt ösztöndíjas hallgatók jelentkezését várják EU osztályfőnöki órák megtartására. 
(Ugródeszka) 

A Tempus Közalapítvány volt ösztöndíjas hallgatók jelentkezését várja népszerűsítő előadások megtartására 
EU osztályfőnöki órák címmel. A program keretében 2013 októberében és novemberében minden 
jelentkező két-három előadást tart meg az előre megbeszélt középiskolákban. Olyan fiatalok... » Tovább

2.8 Egymás szemében: Identitás-kérdések Közép-Európában
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Pályázatot hirdet az Európai Parlament fiataloknak Egymás szemében: Identitás-kérdések Közép-Európában címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Parlament pályázatot hirdet 20 és 35 év közötti fiataloknak Egymás szemében: 
Identitás-kérdések Közép-Európában címmel. A pályázatra három-ötoldalas írásokat várnak. A nyertesek 
meghívást kapnak Brüsszelbe (Belgium), Surján László 2013. november 26-i nemzetközi szemináriumára, 
amelynek... » Tovább

2.9 Élő történelem - pályázat
A VID-MA Oktatási és Környezetvédelmi Alapítvány pályázatot hirdet Élő történelem címmel a honfoglaláskori viselet interaktív 

megismertetésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a VID-MA Oktatási és Környezetvédelmi Alapítvány Élő történelem címmel a 
honfoglaláskori viselet interaktív megismertetésére. A pályázat keretében az alapítvány munkatársa egy 
előre egyeztetett helyszínen megjelenik a honfoglaló magyarok korhű öltözékével és fegyvereivel, 
amelynek... » Tovább

2.10 Ötletpályázat köztéri alkotásra
A győri önkormányzat ötletpályázatot hirdet a Dunakapu téren elhelyezendő köztéri alkotás témájának vagy tematikájának 

meghatározására. 
(Pályázatfigyelő) 

Ötletpályázatot hirdet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunakapu téren elhelyezendő köztéri 
alkotás témájának vagy tematikájának meghatározására. A pályázatra a köztéri alkotás témájára tett 
javaslatot és annak indoklását várják. Beküldési határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

2.11 Reklámfilm-ötlet pályázat
A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői reklámfilm-ötlet pályázatot hirdetnek. 
(Pályázatfigyelő) 

Reklámfilm-ötlet pályázatot hirdet a Romániai Magyar Könyves Céh és a Marosvásárhelyi Kulturális 
Központ, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezője. A pályázatra 30 másodperces 
reklámötleteket várnak a könyvvásár népszerűsítésére. Beküldési határidő: 2013. szeptember 22. » Tovább

2.12 Mozgásöröm - fotópályázat

 

Mozgásöröm címmel fotópályázatot hirdet a Tánctér - Alkotó és Terápiás tér. 
(Pályázatfigyelő) 

A Tánctér - Alkotó és Terápiás tér Mozgásöröm címmel fotópályázatot hirdet táncoló gyerekek 
megörökítésére. A beérkezett alkotásokat közönségszavazásra bocsátják, a közönség kedvencei közül 
szakmai zsűri választja ki a három díjazottat. Beküldési határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

2.13 Az NKA pályázata kortárs alkotások megvásárlására
Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma magyar kortárs vizuális művészeti alkotások megvásárlására 

közgyűjteményeknek. 
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(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. szeptember 30. és 
2014. március 31. közötti időszakra kortárs magyar vizuális művészeti (fotó-, ipar- és képzőművészeti) 
alkotások megvásárlására. A pályázaton hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű vizuális művészeti... » Tovább

2.14 Az NKA pályázata technológiai eszközfejlesztésre
Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma technológiai eszközfejlesztésre. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. szeptember 1. és 
2014. augusztus 31. közötti időszakra technológiai eszközfejlesztés támogatására. A pályázaton művészeti 
intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, valamint... » Tovább

2.15 Az NKA pályázata alkotói támogatásra - Gárdonyi-emlékév
Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma egy szabadon választott Gárdonyi Géza mű illusztrálására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. szeptember 30. és 
2014. szeptember 30. közötti időszakra alkotói támogatásra. A Gárdonyi-emlékévhez kapcsolódóan 
meghirdetett pályázaton professzionális képző- és iparművészek vehetnek részt Gárdonyi Géza egy... » 
Tovább

2.16 Az NKA pályázata közösségi épületekre kerülő alkotásokra
Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma és az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma most épülő vagy 

felújítás alatt lévő közösségi épületekre és annak tereibe készülő képző- és iparművészeti alkotások megvalósítására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma és az Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakra most épülő 
vagy felújítás alatt lévő közösségi épületekre és annak tereibe készülő képző- és iparművészeti... » Tovább

2.17 Az NKA pályázata közművelődési és népművészeti programokra
Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma közművelődési és népművészeti programok megrendezésére. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. január 1. 
és 2014. augusztus 31. közötti időszakra közművelődési és népművészeti programok megrendezésére. A 
pályázat keretében megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti... » Tovább

2.18 Az NKA pályázata táborok támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti táborok szakmai 
programjainak, valamint az élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét 

terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. január 1. 
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és 2014. augusztus 31. közötti időszakra amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti táborok szakmai 
programjainak, valamint az élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű... » Tovább

2.19 Az NKA pályázata táncházi programokra
Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma rendszeresen működő táncházi programok támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. január 1. 
és 2014. augusztus 31. közötti időszakra rendszeresen működő táncházi programok támogatására. A 
pályázat keretében olyan táncházi programok támogathatók, amelyeket a megvalósítási időszakon belül... » 
Tovább

2.20 Az NKA pályázata közművelődési programok terjesztésére
Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma közművelődési intézményekben, illetve műhelyekben létrejött 

műsorok, programok, produktumok kistelepüléseken való terjesztésének támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. január 1. 
és 2014. augusztus 31. közötti időszakra közművelődési intézményekben, illetve azok keretei között magas 
színvonalon működő műhelyekben vagy népművészeti műhelyekben létrejött műsorok, programok,... » 
Tovább

2.21 A világűr titkai - művészeti pályázat

 

Művészeti pályázatot hirdet diákoknak a Science Center Közhasznú Alapítvány A világűr titkai címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Science Center Közhasznú Alapítvány művészeti alkotópályázatot hirdet 8 és 18 év közötti diákoknak A 
világűr titkai címmel. Olyan pályamunkákat várnak a pályázatra, amelyek a világegyetemhez vagy az 
űrkutatáshoz kapcsolódnak. Rajzokkal, festményekkel, szöveget tartalmazó alkotással, vagy... » Tovább

2.22 Írj levelet Kazinczy Ferencnek! - pályázat

 

Levélíró pályázatot hirdet a Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma Írj levelet Kazinczy Ferencnek! címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma levélíró pályázatot hirdet a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében Írj levelet Kazinczy Ferencnek! címmel. A pályázat célja Kazinczy megismertetése a 
fiatalokkal, és a kézzel írás népszerűsítése. A következő levelekkel lehet pályázni: -... » Tovább

2.23 Nemzetközi rajzpályázat gyerekeknek

 Az ASTRA CEE nemzetközi rajzpályázatot hirdet gyerekeknek ASTRA Tehetség címmel. 
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(Pályázatmenedzser) 

Nemzetközi rajzpályázatot hirdet az ASTRA CEE 8 és 15 év közötti gyerekeknek ASTRA Tehetség 
címmel. A pályázatra olyan vonalrajzokat, olajfestményeket, festményeket és rajzokat várnak, amelyek 
megmutatják, hogyan segítik a műholdak az emberek életét. Beküldési határidő: 2013. október 31. » 
Tovább

2.24 Nyerj saját videoklipet! - pályázat
A Hangszita Kft. Nyerj saját videoklipet! címmel zenei pályázatot hirdet zenekaroknak és DJ-knek. 
(Pályázatmenedzser) 

Zenei pályázatot hirdet Nyerj saját videoklipet! címmel a Hangszita Kft. zenekaroknak és DJ-knek. A 
pályázatra egy saját számot kell beküldeni, és a pályázó saját rajongótáborának a szavazatait kell gyűjteni. 
Az ünnepélyes díjátadót 2013 novemberében rendezik meg. Jelentkezési határidő: 2013.... » Tovább

2.25 Nemzetközi Szóló-Tánc-Színház Fesztivál Stuttgartban

 

2014-ben 18. alkalommal rendezik meg Németországban a Nemzetközi Szóló-Tánc-Színház Fesztivált, amelyre várják táncosok és 

koreográfusok jelentkezését. 
(on-the-move) 

Fiatal táncosok és koreográfusok jelentkezését várják a 2014. november 14. és 26. között Stuttgartban 
(Németország) megrendezendő International Solo-Dance-Theatre (Nemzetközi Szóló-Tánc-Színház) 
Fesztiválra. A rendezvényre eredeti, ötletes, új darabokkal lehet jelentkezni. A jelentkezők 2014.... » 
Tovább

2.26 Az NKA pályázata kulturális folyóiratok támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő, hagyományos módon 

megjelentetett folyóiratok támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. január 1. és december 31. 
közötti időszakra művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos
módon megjelentetett folyóiratok támogatására. A pályázaton országos vagy regionális... » Tovább

2.27 Az NKA pályázata internetes folyóiratok támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő, internetes folyóiratok 

támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. január 1. és december 31. 
közötti időszakra művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, internetes 
folyóiratok támogatására. A pályázaton országos vagy regionális hatókörű, vagy határon... » Tovább

2.28 Arany János Tehetséggondozó Program - pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet 8. évfolyamos tanulóknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvételre. 
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(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 8. évfolyamos tanulóknak az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, 
tehetséges diákok továbbtanulását. A pályázatokat a helyi és nemzetiségi önkormányzatok juttatják el a... » 
Tovább

2.29 Arany János Kollégiumi Program - pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet 8. évfolyamos tanulóknak az Arany János Kollégiumi Programban való 

részvételre. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 8. évfolyamos tanulóknak az Arany János 
Kollégiumi Programban való részvételre. A programra a 2013/2014-es tanévben 8. évfolyamon tanuló 
diákok pályázhatnak. A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium címére 
kell... » Tovább

2.30 Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program - pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet 8. évfolyamos tanulóknak az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 

Programban való részvételre. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 8. évfolyamos tanulóknak az Arany János 
Kollégiumi-Szakiskolai Programban való részvételre. A programra a 2013/2014-es tanévben 8. évfolyamon 
tanuló diákok pályázhatnak. A pályázatokat a kiválasztott kollégium címére kell eljuttatni.... » Tovább

2.31 Szép, jó vagy érdekes - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet Szép, jó vagy érdekes címmel a BME. 
(Pályázatmenedzser) 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Pénzügyek Tanszéke fotópályázatot hirdet 
Szép, jó vagy érdekes címmel amatőr és hivatásos fotósoknak. A pályázatra a következő kategóriákban 
várják az alkotásokat: a BME, mint universitas; a BME Pénzügyek Tanszéke; valamint a pénzügyek,... » 
Tovább

2.32 Wiki Loves Monuments - fotópályázat

 

A Wikipedia Magyarország és a Nemzeti Vagyonkezelő fotópályázatot hirdet Wiki Loves Monuments címmel műemlékek fotózására. 
(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet Wiki Loves Monuments címmel a Wikipedia Magyarország és a Nemzeti 
Vagyonkezelő műemlékek fotózására. A pályázatra országos műemléki védettségű építményekről készült 
képeket várnak. A legjobbnak ítélt alkotásokat minden ország elküldi a nemzetközi zsűrinek. A 
nemzetközi... » Tovább

2.33 Én itt vagyok - Üzenet Új-Huligániából - pályázat
A Baka István Alapítvány Én itt vagyok  Üzenet Új-Huligániából címmel ismét megrendezi a Baka István vers-, énekelt vers- és ‒
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prózamondó versenyt, amelyre várják középiskolások és felnőttek jelentkezését. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Baka István Alapítvány középiskolásoknak és felnőtteknek az Én itt vagyok  Üzenet ‒
Új-Huligániából címmel megrendezendő Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó versenyre. Minden
versenyző három művel, egy magyar költeménnyel vagy prózával, egy Baka István alkotással... » 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 Eurodesk Országos Találkozó - facilitátori felhívás
Az NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda és az Eurodesk Magyarország facilitátorokat keres a 2013 novemberében 

megrendezendő Eurodesk Országos Találkozóra. 
(KultúrPont) 

Két facilitátort keres az NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda és az Eurodesk Magyarország a 
2013. november 10. és 12. között megrendezendő Eurodesk Országos Találkozóra. A rendezvényre az 
Eurodesk hálózat szerepét, működését ismerő, csoportsegítői tapasztalattal rendelkező, a nemformális... » 
Tovább

3.2 Filmtörténészt keres a Kaliforniai Egyetem
A Kaliforniai Egyetem film- és médiatörténészt keres adjunktusi pozícióba. 
(on-the-move) 

Film- és médiatörténész adjunktust keres a San Diego-i (Egyesült Államok) Kaliforniai Egyetem Vizuális 
Művészetek Tanszéke. Az állásra főként olyan kutatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek a film és a 
média más művészetekkel való kapcsolata iránt. Jelentkezési határidő: 2013. november... » Tovább

3.3 Kurátort keres a Delfina Alapítvány

 

A brit Delfina Alapítvány kurátort keres új programjaihoz. 
(on-the-move) 

Kurátort keres az egyesült királyságbeli Delfina Alapítvány. A leendő kurátor feladata lesz az alapítvány új 
programjainak felügyelete, a kiválasztási folyamatok irányítása, az alapítvány munkásságának fejlesztése. 
Jelentkezési határidő: 2013. október 1. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
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4.1 II. Natale Festa Korál Kórusfesztivál

 

Második alkalommal rendezik meg Csehországban a Natale Festa Korál Kórusfesztivált. 
(KultúrPont) 

2013. december 4. és 8. között második alkalommal rendezik meg a csehországi Olomoucban a Natale 
Festa Korál Kórusfesztivált. Az adventi kórusfesztiválra várják kórusok jelentkezését. Jelentkezési határidő:
2013. október 31. » Tovább

4.2 Erasmus+ - Te se maradj ki!
Tájékoztató napot tart a Szegedi Ifjúsági Házban az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és az Eurodesk Fiatalok Lendületben

Program / Erasmus+ - Te se maradj ki! címmel. 
(KultúrPont) 

Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és az Eurodesk tájékoztató napot tart 2013. szeptember 
11-én az EU ifjúsági támogatási programjáról Fiatalok Lendületben Program / Erasmus+ - Te se maradj ki! 
címmel. A rendezvény résztvevői megismerhetik a Fiatalok Lendületben Programot és az Erasmus+... » 
Tovább

4.3 Erasmus+ képzés Németországban
2014 februárjában képzést szerveznek az Erasmus+ programról Németországban. 
(Ugródeszka) 

A Fiatalok Lendületben Program német nemzeti irodája 2014. február 3. és 7. között képzést szervez 
Appetiser in Germany (Étvágygerjesztő Németországban) címmel. Az Erasmus+ programot népszerűsítő 
képzésre ifjúsági munkásokat, ifjúsági vezetőket és projektmenedzsereket várnak. A képzés munkanyelve... 
» Tovább

4.4 Kapcsolatépítő szeminárium Dániában
2013 novemberében partnerkapcsolat-építő szemináriumot szerveznek Dániában A munka folyamatban címmel. 
(Ugródeszka) 

A Fiatalok Lendületben Program dán nemzeti irodája 2013. november 20. és 24. között 
partnerkapcsolat-építő szemináriumot szervez Dániában Work in progress (A munka folyamatban) címmel. 
A rendezvényre ifjúsági munkásokat, ifjúsági vezetőket és projektmenedzsereket várnak. A szeminárium 
munkanyelve... » Tovább

4.5 Filmes szakmunkásképzés Budapesten

 

2013 októberében ingyenes filmes szakmunkásképzést indít a HSC Stábiskola. 
(KultúrPont) 

Egyhetes ingyenes filmes szakmunkásképzést indít 2013. október 7-én a HSC Stábiskola. A tanfolyamra 
olyan segédoperatőrök, fókusz állítók, világosítók, rendezőasszisztensek jelentkezését várják, akik 
elmélyítenék meglévő tudásukat, de filmes előképzettséggel még nem rendelkező, kreatív fiatalok is... » 
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Tovább

4.6 Art Market Budapest 2013

 

Várják kiállítók jelentkezését a 2013 telén megrendezendő Art Market Budapest nemzetközi képzőművészeti vásárra. 
(KultúrPont) 

2013. november 28. és december 1. között ismét megrendezik az Art Market Budapest nemzetközi kortárs 
képzőművészeti vásárt. A kulturális rendezvény célja, hogy látványos és élvezetes formában tegye 
hozzáférhetővé a képzőművészetet, és teremtsen alkalmat a kikapcsolódásra. A képzőművészeti vásárra... » 
Tovább

4.7 Európai Campus - szeminárium Tamperében
Konferenciát rendeznek 2013 szeptemberében Finnországban A helyi és regionális kulturális önkormányzatok európai campusa 

címmel. 
(KultúrPont) 

2013. szeptember 18. és 21. között konferenciát rendez Tamperében (Finnország) a Les Rencontres - 
Európai Városok és Régiók Kulturális Szövetsége A helyi és regionális kulturális önkormányzatok európai 
campusa címmel. A rendezvény témája egyebek mellett a szociális innováció és a kultúra, a... » Tovább

4.8 Konferencia Brüsszelben a kulturális és kreatív iparágakról
2013 októberében találkozót szervez Brüsszelben a Közös Kutatóközpont Tudományos támogatás a növekedéshez és a munkákhoz: 

kulturális és kreatív iparágak címmel. 
(KultúrPont) 

Az Európai Bizottság keretében működő Joint Research Centre (Közös Kutatóközpont, JRC) 2013. október 
24-én magas szintű találkozót szervez Brüsszelben (Belgium) Scientific Support for Growth & Jobs: 
Cultural and Creative Industries (Tudományos támogatás a növekedéshez és a munkákhoz: kulturális és... » 
Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 EPvoks partnerszervezeti pályázat
A Prime Time Marketing Kft. pályázatot hirdet EPvoks partnerszervezeti pályázat - kulturális rendezvény megvalósítására címmel egy 

országos kulturális rendezvénysorozatban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Prime Time Marketing Kft. EPvoks partnerszervezeti pályázat - kulturális rendezvény 
megvalósítására címmel rendezvényszervezéssel, kulturális szolgáltatással foglalkozó szakmai és kulturális 
szervezeteknek. A pályázat keretében olyan rendezvényeket támogatnak, amelyek egy... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK
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6.1 Campus Hungary pályázatok hallgatóknak
A Balassi Intézet pályázatot hirdet hallgatóknak a Campus Hungary Program keretében részképzésen, szakmai gyakorlaton, valamint 
rövid és csoportos tanulmányúton való részvételre, valamint oktatóknak és adminisztratív munkatársaknak tanulmányúton való 

részvételre. 
(KultúrPont) 

A Campus Hungary Program keretében pályázatot hirdet a Balassi Intézet tanulmányutakon való részvételre
a világ öt kontinensén. A program keretében magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói 
pályázhatnak részképzésen, szakmai gyakorlaton, valamint rövid és csoportos tanulmányúton való... » 
Tovább

6.2 Pályázat szülőföldi szakmai gyakorlatok ösztöndíjazására
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben magyarországi felsőoktatási 

intézményekben tanulmányokat folytatott határon túli magyar hallgatóknak szülőföldi szakmai gyakorlatok ösztöndíjazására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet szülőföldi szakmai gyakorlatok 
ösztöndíjazására a 2012/2013-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat 
folytatott határon túli magyar hallgatóknak. Az ösztöndíj csak a 2013 júliusában vagy... » Tovább

6.3 Pályázat határon túli hallgatói szervezetek támogatására
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya és a Balassi Intézet 

pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni
Magyarok Osztálya és a Balassi Intézet határon túli hallgatói szervezetek támogatására. A pályázat 
keretében határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szerveztek programjait és hatékony... » Tovább

6.4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj – felsőoktatási hallgatóknak
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanév második és a 2014/2015-ös tanév első félévére 

felsőoktatási hallgatóknak Bursa Hungarica címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj címmel ösztöndíjpályázatot hirdet felsőoktatási 
hallgatóknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A BURSA-2014A kódszámmal meghirdetett pályázat a
2013/2014-es tanév második és a 2014/2015-ös tanév első félévére szól. Az ösztöndíjra azok a... » Tovább

6.5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj - leendő felsőoktatási 
hallgatóknak
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ösztöndíjpályázatot hirdet felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak Bursa 

Hungarica címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj címmel ösztöndíjpályázatot hirdet felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A BURSA-2014B 
kódszámmal meghirdetett pályázaton olyan, a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel... 
» Tovább
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6.6 Pályázat kutatási projektek támogatására
Az EU-LAC alapítvány pályázatot hirdet az Európai Unió, Latin-Amerika és a Karib-térség közötti kapcsolatról szóló kutatási 

projektek támogatására. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet az EU-LAC alapítvány hat hónapos ösztöndíj odaítélésére olyan kutatóknak, akik Európai 
Unió, Latin-Amerika és a Karib-térség közötti kapcsolatról szóló kutatási projekten dolgoznak. Az ösztöndíj
összege legfeljebb 30 ezer euró. Pályázati határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

7.1 Magyar siker Várnában

 

Szajki Péter vígjátéka kapta a Várnai Nemzetközi Filmfesztivál különdíját. 
(KultúrPont) 

Magyar sikerrel zárult 2013 szeptemberében a Várnai Nemzetközi Filmfesztivál. A bulgáriai seregszemle 
különdíját Szajki Péter Nejem, nőm, csajom című vígjátéka kapta. A filmben Rudolf Péter, Schell Judit, 
Stohl András, Gubik Ági, Mészáros Béla, Lovas Rozi, Keresztes Tamás és Tompos Kátya játssza a... » 
Tovább

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

8.1 Konzultáció az Erasmus+ partnerségekről
2013 októberében találkozót szerveznek Brüsszelben Oktatási, képzési és ifjúsági fórum címmel a közös munkával a reformokért 
elképzelés népszerűsítésére. A találkozó előkészítéséül a szervezők konzultációt indítottak az Erasmus+ partnerségek, együttműködési 

lehetőségek felmérésére. 
(KultúrPont) 

Konzultáció indult Erasmus+: new opportunities for partnerships? (Erasmus+: új partnerkapcsolati 
lehetőségek?) címmel a 2013. október 17-én és 18-án Brüsszelben megrendezendő Oktatási, képzési és 
ifjúsági fórum előkészítésére. A belgiumi rendezvény célja, hogy népszerűsítse az európai döntéshozók... » 
Tovább

8.2 Támogatási lehetőségek kulturális újságíróknak Európában
Kutatási anyagot tett közzé az On the Move Támogatási lehetőségek kulturális újságíróknak Európában címmel. 
(on-the-move) 

Az Unpack the Arts (Csomagold ki a művészeteket!) projekt partnereinek megbízásából az On the Move 
kutatási anyagot tett közzé Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe (Támogatási 
lehetőségek kulturális újságíróknak Európában) címmel. A dokumentum segít a kulturális... » Tovább

8.3 Európai városok és a kulturális mobilitás - tanulmány

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33023
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33020
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33020
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32975
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32975
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32975
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32990
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32990
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32990
http://www.kulturpont.hu/osztondij
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33018
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33018
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32990


Tanulmányt tett közzé az On the Move a nagyobb európai városok kulturális mobilitásért hozott intézkedéseiről. 
(on-the-move) 

European cities and cultural mobility: Trends and support actions (Európai városok és a kulturális mobilitás:
trendek és támogatási intézkedések) címmel tanulmányt tett közzé az On the Move az Eurocities kérésére. A
tanulmány azokkal az intézkedésekkel foglalkozik, amelyeket a nagy európai városok... » Tovább
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