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

1.1 Nézd, ki van itt! - novellapályázat

 

Novellapályázatot hirdet a Libri Kiadó és a Litera Nézd, ki van itt! címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Libri Kiadó és a Litera novellapályázatot hirdet Nézd, ki van itt! címmel. A pályázatra olyan novellákat 
várnak, amelyek 19. vagy 20. századi történelmi eseményekről és politikusokról ironikusan szólnak. A 
legjobb három alkotást a Litera.hu portál közzéteszi. Beküldési határidő: 2013. október... » Tovább

1.2 VI. Budapesti Építészeti Filmnapok

 

Városi és design témájú filmekkel lehet jelentkezni a VI. Budapesti Építészeti Filmnapokra. 
(Pályázatmenedzser) 

2014-ben is megrendezi a Kortárs Építészeti Központ hatodik alkalommal a Budapesti Építészeti 
Filmnapokat. A seregszemlére építészeti, városi és design témájú filmeket várnak minden műfajban. A 
fesztivált 2014 márciusában rendezik meg. Beküldési határidő: 2013. október 31. » Tovább

1.3 Készíts mozit az Időfutárból! - videópályázat

 A Pozsonyi Pagony videópályázatot hirdet Készíts mozit az Időfutárból! címmel 19 évnél fiatalabb diákoknak. 
(Pályázatmenedzser) 

Videópályázatot hirdet a Pozsonyi Pagony 19 évnél fiatalabb diákoknak Készíts mozit az Időfutárból! 
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címmel. A pályázatra olyan filmeket várnak, amelyek az Időfutár című szövegkönyv négy jelenete közül az 
egyikből készültek. Beküldési határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

1.4 Tehetséghidak Program - pályázat szakkörökre
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége pályázatot hirdet a Tehetséghidak Program keretében versenyfelkészítő szakkörök 
megvalósításának támogatására. 
(Pályázatmenedzser) 

Versenyfelkészítő szakkörök megvalósítására hirdet pályázatot a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége a 2013. október 1. és 2014. április 30. közötti időszakra a Tehetséghidak Program keretében. 
Olyan szakkörökkel lehet pályázni, amelyek megyei, országos vagy nemzetközi tehetséggondozó... » 
Tovább

1.5 V. Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny
Ötödik alkalommal hirdet pályázatot középiskolásoknak a Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Versenyre a Garay János Gimnázium. 
(Pályázatfigyelő) 

A szekszárdi Garay János Gimnázium ötödik alkalommal hirdet pályázatot a Lázár Ervin Országos 
Anyanyelvi Versenyre. A kétfordulós versenyt középiskolásoknak rendezik meg. A második, szekszárdi 
fordulóra az első forduló tíz legjobb csapatát hívják meg. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember... » 
Tovább

1.6 Az NKA pályázata műemlék épületek helyreállítására
Pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, 
helyreállításának, valamint a műemlékek részét képző képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. április 
1. és 2015. december 31. közötti időszakra műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, 
helyreállításának, valamint a műemlékek részét képző képzőművészeti alkotások restaurálásának... » 
Tovább

1.7 Az NKA pályázata veszélyeztetett műemlék épületek veszélyelhárítására
Pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek 
veszélyelhárításának, állagmegóvásának vagy részleges helyreállításának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. április 
1. és 2015. december 31. közötti időszakra veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, 
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására. A pályázaton Magyarország... » Tovább

1.8 Az NKA pályázata régészeti lelőhelyek feltárásának támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és 
állagmegóvásának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. április 
1. és 2015. december 31. közötti időszakra a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek 
tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására. A pályázaton Magyarország... » Tovább

1.9 Az NKA pályázata szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására
Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét 
támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet nemzetközi építőművészeti és örökségvédelmi szervezetek magyar tagozatainak a Nemzeti
Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nemzetközi szakmai szervezetekben való 
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jelenlét támogatására. A pályázati cél 2014. január 1. és december 31. között valósítható meg. A... » 
Tovább

1.10 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram: pályázat képzésekre
Gyermekek és fiatalok közösségei és ifjúsági civil szervezetek tagjai, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek 
támogatására hirdet pályázatot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében. 
(EMMI) 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 
keretében gyermekek és fiatalok közösségei és ifjúsági civil szervezetek tagjai, valamint ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására. Az IFJ-GY-13-C kódszámmal meghirdetett pályázat a...
» Tovább

1.11 4 for Europe - uniós pályázat diákoknak

 

Európai uniós pályázatot hirdetnek középiskolás diákoknak 4 for Europe címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet középiskolás diákoknak a magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai 
Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon a 4 for Europe (Négyen Európáért) című európai uniós 
témájú... » Tovább

1.12 Zsolnay Céh tagsági felhívás

 

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. pályázatot hirdet kézműves vállalkozóknak a Zsolnay Céh tagságára. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával és a 
Kreatív Ipari Klaszterrel együttműködésben megalakuló Zsolnay Céh tagságára. A céhbe olyan kézműves 
vállalkozók jelentkezését várják, akik vállalják, hogy magas minőségű termékekkel vesznek részt... » 
Tovább

1.13 Ezt tettem nyáron a környezetért! - rajzpályázat
Környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet a kornyezeti-hatasvizsgalat.hu portál Ezt tettem nyáron a környezetért! címmel kisdiákoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

A kornyezeti-hatasvizsgalat.hu portál környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos általános 
iskolás diákoknak Ezt tettem nyáron a környezetért! címmel. A beérkezett rajzokat zsűri értékeli. Az 
eredményhirdetést 2013. október 21-én tartják a Földünkért Világnapon. Beküldési határidő:... » Tovább

1.14 Ritka nyelvvel ritka nagy szerencséd lehet! - videópályázat
A Tempus Közalapítvány videópályázatot hirdet Ritka nyelvvel ritka nagy szerencséd lehet! címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Videópályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány Ritka nyelvvel ritka nagy szerencséd lehet! címmel 
magánszemélyeknek. A pályázatra olyan videókat várnak, amelyekben a pályázók megosztják, milyen 
különleges élményt szerzett nekik egy ritka nyelv tanulása. A pályaműnek magyar nyelvűek számára... » 
Tovább

1.15 Színházi mobilitási pályázat
Az ASSITEJ pályázatot hirdet a fiatal közönségnek szóló színház témájában színházi emberek mobilitásának támogatására. 
(on-the-move) 
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Fiatal színházi színészek, producerek és ügyintézők mobilitásának támogatására hirdet nemzetközi 
pályázatot az Association International du Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse (Gyermek- és Ifjúsági 
Színházak Nemzetközi Szövetsége, ASSITEJ). A pályázat keretében olyan kiutazásokat, valamint... » 
Tovább

1.16 Pályázat lézerfény installációkra
A www.goldlaser.hu portál pályázatot hirdet lézerfény installációk létrehozására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a www.goldlaser.hu portál 14 éven felüli alkotóknak lézerfény installációk létrehozására. 
A pályázat célja a fényszobrászat, fényművészet megismertetése a nagyközönséggel. A jelentkezők közül 
15 pályázót választanak ki, akik részt vehetnek egy lézeres műhelyfoglalkozáson 2014-ben.... » Tovább

1.17 Coal Művészeti és Környezeti Díj 2014

 

Pályázatot hirdet a Coal szervezet a 2014-es Coal Művészeti és Környezeti Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

A franciaországi Coal szervezet pályázatot hirdet a 2014-es Coal Művészeti és Környezeti Díj odaítélésére. 
A művészetet és a fenntartható fejlődést támogató szervezet a díjjal olyan művészek munkáját ismeri el, 
akik környezeti problémákkal foglalkoznak. A 2014-es Coal díj témája Párizs. Az... » Tovább

1.18 Az ASSITEJ arculattervező pályázata
Az ASSITEJ Magyar Központja pályázatot hirdet a 2014-es Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé arculatának 
megtervezésére. 
(KultúrPont) 

Arculattervező pályázatot hirdet az Association Internationale du Théâtre de l’Enfance et la Jeunesse 
(Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége, ASSITEJ) Magyar Központja. A pályázat témája 
a 2014-ben a Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé arculatának megtervezése. A... » Tovább

1.19 Mediadesign pályázat

 

A Kreatív Csoport Mediadesign címmel pályázatot hirdet cégeknek, intézményeknek, szolgáltatóknak, médiacégeknek, kommunikációs
ügynökségeknek, valamint web- és alkalmazásfejlesztő cégeknek médiatermékeik megmérettetésére. 
(Fidelio.hu) 

Mediasedign címmel pályázatot hirdet a Kreatív Csoport médiatermékek designjának megmérettetésére. A 
pályázaton cégek, intézmények, szolgáltatók, médiacégek, kommunikációs ügynökségek, valamint web- és 
alkalmazásfejlesztő cégek vehetnek részt. A következő kategóriákban lehet pályázni: - web... » Tovább

1.20 Milyen legyen a Trafó homlokzata? - pályázat

 

A Színes Város, az Élesztő kézműves söröző és a Trafó Kortárs Művészetek Háza kreatív pályázatot hirdet a Trafó Tűzoltó utcai 
homlokzatának megtervezésére. 
(Fidelio.hu) 

Pályázatot hirdet Milyen legyen a Trafó homlokzata? címmel a Trafó Tűzoltó utcai homlokzatának 
megtervezésére a Színes Város, az Élesztő kézműves söröző és a Trafó Kortárs Művészetek Háza. A kreatív
terveket a következő témákban várják: Trafó 15 (a Trafó elmúlt 15 évére utaló tervek), valamint... » 
Tovább

1.21 VIII. Bukaresti Nemzetközi Jazz Verseny
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Pályázatot hirdetnek a 2014 májusában nyolcadik alkalommal megrendezendő Bukaresti Nemzetközi Jazz Versenyen való részvételre.
(KultúrPont) 

Jazz együttesek és énekesek jelentkezését várják a 2014. május 17. és 24. között nyolcadik alkalommal 
megrendezendő Bukaresti Nemzetközi Jazz Versenyre. A romániai megmérettetésre legfeljebb hatfős 
együttesek és énekesek jelentkezhetnek, amennyiben a zenészek 1979. május 1. után születtek.... » Tovább

1.22 Szakértőket keres az EACEA
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség szakértőket keres az oktatás, az audiovizuális témák, a kultúra, az 
ifjúság, a sport, az EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálat, az állampolgárság vagy az Ügynökségre ruházott bármely más program 
területére. 
(KultúrPont) 

Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége szakértőket keres 
szakértők listájának összeállítása céljából. Az Ügynökség olyan szakértők jelentkezését várja, akik 
segítséget nyújtanak az oktatás, az audiovizuális témák, a kultúra, az ifjúság, a sport, az EU... » 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 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Politikai szakértőt keres a Bozar
Nemzetközi politikai szakértőt keres a belgiumi Bozar múzeum. 
(on-the-move) 

A brüsszeli (Belgium) Királyi Szépművészeti Múzeum (Bozar) nemzetközi politikai szakértőt keres. 
Elvárások: egyetemi diploma, francia, holland és angol nyelvtudás, legalább hároméves tapasztalat, a 
művészet és a kultúra iránti érdeklődés. A kiírás francia nyelven olvasható a Bozar... » Tovább

2.2 Brácsa próbajáték Debrecenben

 

A Kodály Filharmonikusok debreceni együttese brácsa próbajátékot hirdet. 
(Fidelio.hu) 

Brácsa tutti próbajátékot hirdet a Kodály Filharmonikusok debreceni együttese. A szerződés határozott 
időre szól, a jelentkezés feltétele a felsőfokú szakirányú végzettség. A próbajátékot 2013. október 8-án 
rendezik meg. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

2.3 Fuvola próbajáték Szegeden
A Szegedi Szimfonikusok fuvola próbajátékot hirdet. 
(Fidelio.hu) 

A II. és III. fuvola álláshelyre, piccolo kötelezettséggel keres fuvolást a Szegedi Szimfonikusok. Az állás 
betöltésének feltétele a szakirányú végzettség és az erkölcsi bizonyítvány. A próbajátékot 2013. október 
21-én rendezik meg. Jelentkezési határidő: 2013. október 15. » Tovább
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3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 madeinhungary - magyar designer és iparművész találkozó
Kilencedik alkalommal rendezik meg 2013 szeptemberében Budapesten a madeinhungary találkozót, és vele egyidőben a meed tárlatot, 
amelyen cseh, lengyel és szlovák tervezők mutatkoznak be a közönségnek. 
(KultúrPont) 

2013. szeptember 26. és 30. között rendezik meg kilencedik alkalommal a madeinhungary (Készült 
Magyarországon) tárlatot a Desing Hét Budapest 2013 eseménysorozat keretében. A rendezvényen magyar 
designerek és iparművészek mutatkoznak be a nagyközönségnek. A tárlattal egyidőben második 
alkalommal... » Tovább

3.2 Európai vita Lyonban

 

Lyon az Európai Kulturális Akció 2013-as európai vitasorozatának következő állomása. 
(KultúrPont) 

A franciaországi Lyon ad otthont legközelebb a Culture Action Europe (Európai Kulturális Akció, CAE) 
2013-as Európai Viták című vitasorozatának. A 2013. szeptember 30-án megrendezendő vita témája a 
közös európai kulturális program kiépítése lesz. » Tovább

3.3 A különböző jóléti modellek - nyilvános vita
Szakemberek jelentkezését várják a SMartBE és a CAE 2013 decemberi nyilvános vitájára. 
(KultúrPont) 

2013. december 2-án nyilvános vitát rendez a belgiumi SMartBE és a Culture Action Europe (Európai 
Kulturális Akció, CAE) The various welfare models & possible social statuses for citizens (A különböző 
jóléti modellek és lehetséges társadalmi státuszok az állampolgárok számára) címmel. A vitára a... » 
Tovább

3.4 Kulturális konferencia az EU 2020 stratégiáról
Konferenciát rendeznek 2013 októberében Brüsszelben A kreatív és a kulturális foglalkozások az EU 2020 stratégiában címmel. 
(KultúrPont) 

2013. október 14-én konferenciát rendez Brüsszelben a SMartBE The creative and cultural professions in 
the EU 2020 Strategy (A kreatív és a kulturális foglalkozások az EU 2020 stratégiában) címmel. A belgiumi
konferencia a kulturális és kreatív szektor, valamint a szociális gazdaság számára nyújt... » Tovább

3.5 Az IAMIC éves konferenciája

 

2013 novemberében Pozsonyban, majd Bécsben rendezi meg éves konferenciáját a Zenei Információs Központok Nemzetközi 
Szervezete. 
(KultúrPont) 

Az International Association of Music Information Centres (Zenei Információs Központok Nemzetközi 
Szervezete, IAMIC) 2013. november 8. és 10. között Pozsonyban (Szlovákia), majd 2013. november 11. és 
13. között Bécsben (Ausztria) rendezi meg éves konferenciáját. A 2013-as konferencia alcíme:... » Tovább

3.6 TEH találkozó Marseille-ben

 A Trans Europe Halles 2013 telén Franciaországban rendezi meg 76. találkozóját. 
(KultúrPont) 
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2013. november 28. és december 1. között Marseille-ben (Franciaország) rendezi meg a Trans Europe 
Halles 76. találkozóját Jalla Jalla! The Power of Culture in Social Change (Igyekezz! A kultúra ereje a 
társadalmi változásban) címmel. A találkozóra 200 európai és arab aktivistát és művészt várnak,... » 
Tovább

3.7 Nyilvános vita a kulturális projektekről Lyonban
A Banlieues d’Europe és az Európai Kulturális Akció nyilvános vitát rendez 2013 szeptemberében Lyonban a kulturális projektekben 
való részvételről. 
(KultúrPont) 

2013. szeptember 30-án nyilvános vitát rendez Lyonban (Franciaország) a Banlieues d’Europe (Európai 
Külvárosok) kulturális hálózat és a Culture Action Europe (Európai Kulturális Akció, CAE) a kulturális 
projektekben való részvételről. A találkozó célja, hogy a résztvevők az európai uniós... » Tovább

3.8 Kulturális Lapok Európai Találkozója

 

Oslóban 25. alkalommal rendezik meg 2013 telén a Kulturális Lapok Európai Találkozóját, amelynek témája a közszféra lesz. 
(KultúrPont) 

2013. november 29. és december 3. között 25. alkalommal rendezik meg Oslóban (Norvégia) a Kulturális 
Lapok Európai Találkozóját. A találkozó alcíme: Making a difference. Opinion, debate and activism in the 
public sphere (Különbséget tenni. Vélemény, vita és aktivitás a közszférában). A részvétel... » Tovább

3.9 Restaurációs szimpózium Hamburgban

 

2013 decemberében restaurációs szimpóziumot szervez Hamburgban a németországi Restaurátorok Egyesülete. 
(on-the-move) 

A hamburgi (Németország) Verbad der Restauratoren (Restaurátorok Egyesülete, VDR) szimpóziumot 
szervez 2013. december 6. és 8. között Conservation Practice and Decision Making in Modern and 
Contemporary Art (Konzervációs gyakorlat és döntéshozás a modern és kortárs művészetben) címmel. A 
szimpózium... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervezőt keres egy lengyel múzeum
Társszervezőt keres a Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával megvalósuló projektjéhez egy lengyel múzeum. 
(KultúrPont) 

Az elblągi (Lengyelország) Muzeum Archeologiczno–Historyczne (Régészeti és Történelmi Múzeum) 
társszervezőt keres a Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával megvalósuló projektjéhez. 
A Comenius - five centuries of modern education (Comenius – a modern oktatás öt... » Tovább

4.2 Társszervezőt keres egy spanyol szervezet
Egy spanyol kulturális projekthez társszervezőket keresnek. 
(KultúrPont) 

Társszervezőket keresnek a spanyol In Vino Veritas (Borban az igazság) című kulturális projekthez. A 
projekt célja olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek a borkultúrát népszerűsítik. A projekt 
munkanyelve a francia lesz. » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 
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5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Horváth Péter Ösztöndíj a Fiatal Magyar Irodalomért
Nyilvánosságra hozták a Horváth Péter Ösztöndíj a Fiatal Magyar Irodalomért tíz jelöltjének nevét. 
(Pályázatmenedzser) 

A Litera nyilvánosságra hozta a Horváth Péter Ösztöndíj a Fiatal Magyar Irodalomért tíz jelöltjének nevét. 
A 6 ezer eurós ösztöndíjjal tehetséges, 35 évnél nem idősebb, már rendszeresen publikáló szerzők egy évi 
munkáját támogatják. A 2013-as jelöltek: Bartók Imre, Csobánka Zsuzsa, Krusovszky... » Tovább

5.2 Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
Pályázatot hirdet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj odaítélésére pedagógushallgatóknak. 
(Pályázatmenedzser) 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre a Klebelsberg Képzési
Ösztöndíj odaítélésére pedagógushallgatóknak. A pályázat keretében a pedagógus pályát választó egyetemi 
és főiskolai hallgatókat támogatják. Az ösztöndíjra olyan, a magyarországi... » Tovább

5.3 Ázsia-Európa Múzeumpedagógusok Csereprogramja
Az Ázsia-Európa Múzeumi Hálózat ösztöndíjpályázatot hirdet ázsiai és európai múzeumok közötti csereprogramban való részvételre 
múzeumpedagógusoknak. 
(on-the-move) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az Asia-Europe Museum Network (Ázsia-Európa Múzeumi Hálózat, ASEMUS) 
múzeumpedagógusoknak ázsiai és európai múzeumok közötti csereprogramban való részvételre. Az 
ösztöndíjprogram célja az ázsiai és európai múzeumpedagógusok szakmai fejlődésének támogatása, 
valamint a két... » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk

ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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