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

1.1 Kurátori pályázat
Kurátori pályázatot hirdet a Frans Masereel Központ és a Z33 grafikai nyomat témában. 
(KultúrPont) 

A Frans Masereel Központ és a Z33 kurátori pályázatot hirdet a 2014. november 23. és 2015. március 1. 
között megnyíló grafikai nyomat témájú kiállításra. A pályázat célja, hogy a kurátor művészettörténeti és 
társadalmi nézőpontból vizsgálja és kérdőjelezze meg a grafikai nyomatokat. Pályázati... » Tovább

1.2 A NEA Közösségi környezet kollégiumának pályázata
Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő civil szervezetek szakmai programjának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 
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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi 
környezet kollégiuma megbízásából Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 címmel. A 
NEA-KK-14-SZ kódszámmal meghirdetett pályázaton a következő tevékenységeket ellátó szervezetek 
vehetnek... » Tovább

1.3 Ezt szeretem Petőfiben - képzőművészeti pályázat

 

Képzőművészeti pályázatot hirdetnek Ezt szeretem Petőfiben címmel a költő születésének és halálának évfordulója tiszteletére. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös Város Önkormányzata és a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum képzőművészeti pályázatot hirdet Ezt szeretem Petőfiben címmel. A költő születésének 190.
és halálának 165. évfordulója tiszteletére meghirdetett pályázatra Petőfi életével, egyéniségével,... » 
Tovább

1.4 Nem minden mindegy? - Jelentkezz a Hello90 stábjába!
A Hello90 stábja pályázatot hirdet leendő bloggereknek, újságíróknak, videósoknak, tumbászoknak és fotósoknak Nem minden 

mindegy? - Jelentkezz a Hello90 stábjába! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Nem minden mindegy? – Jelentkezz a Hello90 stábjába! címmel a Hello90 stábja. 1990 és 
1996 között született leendő bloggerek, újságírók, videósok, tumbászok és fotósok pályázatait várják a 
következő témákban: A Hazám és Én 2050-ben; Posztdemokratikus szindróma; Top10 trash... » Tovább

1.5 Toll a füledbe! - abszurd pályázat
A Librarius.hu Toll a füledbe! címmel abszurd szöveg pályázatot hirdet. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet abszurd szövegek írására Toll a füledbe! címmel a Librarius.hu. A pályázatra a következő 
témakörökben várják az alkotásokat: Vadvízi tegezés; Szeszélyes hulladék; Morális szex; Nemzeti 
agycirkusz. Az írásokat a Toll a füledbe! blogban teszik közzé. Beküldési határidő: 2013.... » Tovább

1.6 Civil szervezetek működési célú támogatása 2014
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet Civil szervezetek működési célú támogatása 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi 
környezet kollégiuma, Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma, Nemzeti összetartozás kollégiuma, 
Társadalmi felelősségvállalás kollégiuma és az Új nemzedékek jövőjéért kollégium Civil szervezetek 
működési... » Tovább

1.7 Pályázat civil szervezetek szakmai programjának támogatására
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő civil szervezetek szakmai programjának 
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