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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Információs napot tartunk az Európai Együttműködési projektekkel kapcsolatban

 

A Kreatív Európa Iroda információs napot rendez az Európai Együttműködési projektek témájában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az esemény 2014. szeptember 17-én, szerdán kerül megrendezésre, 
délelőtt 11:30 és 14:30 között a budapesti Hotel Benczúrban (Budapest 
VI. Benczúr utca 35.) Előadásunkat elsősorban azoknak ajánljuk akik 
az idei beadási időszakban pályáznak e területre. Az eseményre történő 
regisztráció 11.00... » Tovább

1.2 Hasznos információk az Európai Együttműködési projektekhez

 Irodánk az Európai Együttműködési projekt területtel kapcsolatban pályázati csomagot állított össze. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Cikkünk végén csatolmányban minden olyan magyar nyelvű 
dokumentum megtalálható, amely a pályázat benyújtásához szükséges. 
Részletesen olvashatnak az ECAS regisztráción keresztül a PIC szám 
megszerzésén át az Elektronikus űrlap kitöltéséig. Emellett az 
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Együttműködési projekthez kapcsolódó... » Tovább
1.3 Navracsics Tibor oktatási biztos lett

 

Jean-Claude Juncker, a Bizottság megválasztott elnöke közzétette az új Európai Bizottság biztosi portfóliólistáját. A Bizottság oktatási,

kulturális, ifjúsági és polgárjogi ügyekért felelős biztosa Navracsics Tibor lett. 
(Midday Express) 

Az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Jean-Claude Juncker 2014.
szeptember elején nyilvánosságra hozta az új Bizottság biztosi 
portfóliólistáját. A leendő bizottsági elnök Navracsics Tibort választotta
a Bizottság oktatási, kulturális, ifjúsági és polgárjogi ügyekért felelős 
biztosának. A... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Válaszd a jövőt, válaszd az életet! - alkotópályázat

 

Az Életrevaló Karitatív Egyesület alkotópályázatot hirdet fiataloknak Válaszd a jövőt, válaszd az életet! címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotópályázatot hirdet 10 és 18 év közötti fiataloknak az Életrevaló 
Karitatív Egyesület Válaszd a jövőt, válaszd az életet! címmel. A 
pályázatra legfeljebb ötperces, a pályázó korosztályát megszólító 
kisfilmeket várnak a biztonságos internethasználat témájában. A 
legjobbnak ítélt filmeket a... » Tovább

2.2 Mert kutatni mindenki szeret...

 

Esszé-, rajz- és fotópályázatot hirdet a NanoTudomány Nemzetközi Közössége Mert kutatni mindenki szeret... címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A NanoTudomány Nemzetközi Közössége tudománykommunikációs 
pályázatot hirdet Mert kutatni mindenki szeret... címmel. A pályázatra 
középiskolások és egyetemisták alkotásait várják a következő 
kategóriákban: tudománynépszerűsítő programmal, rendezvénnyel, 
weboldallal kapcsolatos szabadon... » Tovább

2.3 IDFA Berta Alap - Európa

 Az IDFA Bertha Alapja új támogatási programot vezetett be az európai és a fejlődő országok producereinek közös munkájával 

létrejött dokumentumfilmek támogatására IDFA Bertha Alap – Európa címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Új támogatási programot vezetett be az International Documentary 
Film Festival Amsterdam (Amszterdami Nemzetközi 
Dokumentumfilm-fesztivál, IDFA) Bertha Alapja az Európai Unió 
Kreatív Európa programja támogatásával IDFA Bertha Alap – Európa 
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címmel. A program keretében olyan koprodukciós... » Tovább
2.4 Pályázat a Hans Sauer-díjra

 

Pályázatot hirdetnek a 2015-ös Hans Sauer-díj odaítélésére Társadalmi design – változtass címmel. 
(pályázatok.org) 

A 2015. februári müncheni (Németország) társadalmi design fesztivál 
szervezői pályázatot hirdetnek európai designereknek és 
tervezőcsapatoknak a 2015-ös Hans Sauer-díj odaítélésére Social Des!
gn – making the difference (Társadalmi design – változtass) címmel. A 
díjra olyan koncepciókkal... » Tovább

2.5 A Japán Alapítvány pályázata

 

Utazási és együttműködési támogatások odaítélésére hirdet pályázatot a Japán Alapítvány. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Japan Foundation (Japán Alapítvány) pályázatot hirdet a Performing 
Arts Japan Programme for Europe (Japán előadóművészetek programja
Európa számára, PAJ Europe) keretében utazási és együttműködési 
támogatások odaítélésére. A pályázat keretében 2015. április 1. és 2016.
június 30. között... » Tovább

2.6 Pályázat a Nemzetiségekért Díjra

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a Nemzetiségekért Díj odaítélésére. 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Pályázatot hirdet a 2014. évi Nemzetiségekért Díj odaítélésére az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. A díjjal olyan személyek, 
szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok munkáját ismerik el, akik 
a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi 
életben, a tudományban, a... » Tovább

2.7 Karneváli fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Nyugat Média és Világháló Egyesület Karneváli fotópályázat címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nyugat Média és Világháló Egyesület fotópályázatot hirdet 
Karneváli fotópályázat címmel. A pályázatra a 2014. augusztus 21. és 
24. között Szombathelyen megrendezett Savaria Történelmi 
Karneválon készült elgondolkodtató, meghökkentő és izgalmas fotókat 
várnak. A kiválasztott fényképekből kiállítás... » Tovább

2.8 Szelfi - Én és a Gemenci erdő
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A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. fotópályázatot hirdet Szelfi - Én és a Gemenci erdő címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Szelfi - Én és a Gemenci erdő címmel a Gemenci 
Erdő- és Vadgazdaság Zrt. digitális fotók készítésére. A pályázatra 
olyan alkotásokat várnak, amelyek a pályázót mutatják a Gemenci 
erdőben. Digitális fényképezőgéppel és okostelefonnal készült 
képekkel is lehet pályázni. A zsűri... » Tovább

2.9 Transzformersz - tárgyátalakító desing pályázat

 

A MÜSZI tárgyátalakító design pályázatot hirdet a 2014. szeptemberi-októberi Design Hét keretében Transzformersz címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Tárgyátalakító design pályázatot hirdet a MÜSZI – Művelődési Szint a 
2014 szeptemberében és októberében megrendezendő Design Hét 
keretében. A Transzformersz címmel meghirdetett pályázat három 
fázisból áll: 2014. szeptember 13-án a Corvin áruházban, a MÜSZI 
workshop termében lehet kiválasztani... » Tovább

2.10 Szolnok kilenc arca - ötletpályázat

 

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. ötletpályázatot hirdet Szolnok kilenc arca címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Ötletpályázatot hirdet a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. Szolnok kilenc 
arca címmel. A pályázatra a város körforgalmainak közepén lévő 
szigetek átalakításának terveit várják. Olyan tervekkel lehet pályázni, 
amelyek megvalósításával a középszigetek megmutatják Szolnok város
identitását, hagyományait,... » Tovább

2.11 HAUG grafikai pályázat ’14

 

A Magyar Adobe Felhasználók Egyesülete Grafikai verseny ’14 címmel alkotópályázatot hirdet 14 éven felüli alkotóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Grafikai verseny ’14 címmel alkotópályázatot hirdet a Hungarian 
Adobe User’s Group (Magyar Adobe Felhasználók Egyesülete, HAUG)
14 éven felüli alkotóknak. A pályázatra egy ismert, valós történelmi 
esemény, mese, rajzfilm vagy film egyik szereplőjéről egy jellegzetes 
helyzetben készített... » Tovább

2.12 10. Országos Középiskolai Filmszemle - pályázat

 A Káldor Miklós Kollégium pályázatot hirdet A szomszéd fűje mindig zöldebb címmel a 10. Országos Középiskolai Filmszemlén való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Káldor Miklós Kollégium a 10. Országos 
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Középiskolai Filmszemlén való részvételre A szomszéd fűje mindig 
zöldebb címmel. A szemlére magyarországi és határon túli 
középiskolák diákjai nevezhetnek legfeljebb 15 perces rövidfilmjükkel.
Játékfilmekkel, dokumentumfilmekkel és... » Tovább

2.13 Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Program

 

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány pályázatot hirdet határon túli diákszervezeteknek az alapítvány Szakkollégiumi 

Programjában való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet határon túli diákszervezeteknek a Pallas Athéné 
Domus Concordiae Alapítvány a 2014/2015-ös tanévre a Pallas Athéné 
Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre. A 
szakkollégiumi program színvonalas kurzusok és rendezvények 
megrendezését támogatja. A pályázaton a... » Tovább

2.14 Kárpát-medencei konferenciatámogatási program

 

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány pályázatot hirdet határon túli felsőoktatási intézményeknek a Kárpát-medencei 

konferenciatámogatási programban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet határon túli felsőoktatási intézményeknek a Pallas 
Athéné Domus Concordiae Alapítvány a 2014/2015-ös akadémiai évre 
a Kárpát-medencei konferenciatámogatási programban való részvételre.
A pályázaton olyan konferenciaszervező intézmények és szervezetek 
vehetnek részt, amelyek a... » Tovább

2.15 Római P’Art - pályázat

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római Kultúrbisztró Római P’Art címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római Kultúrbisztró 
képzőművészeti pályázatot hirdet Római P’Art címmel. A pályázaton 
bármilyen eljárással készült táblaképpel részt vehetnek a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének 18 éven felüli, magyar 
állampolgárságú tagjai. A legjobbnak... » Tovább

2.16 Nyári élményeim az erdőben - rajzpályázat

 Nyári élményeim az erdőben címmel rajzpályázatot hirdet A mi erdőnk szerkesztősége. 
(Pályázatfigyelő) 

A mi erdőnk szerkesztősége Nyári élményeim az erdőben címmel 
rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákoknak. A pályázatra olyan 
rajzokat várnak, amelyek nyári kirándulásokról szólnak. A kiválasztott 
alkotások megjelennek a magazin decemberi számában. Beküldési 
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határidő: 2014. október 15. » Tovább
2.17 IV. Aranymosás mese- és regénypályázat

 

A Könyvmolyképző Kiadó negyedik alkalommal hirdeti meg az Aranymosás mese- és regénypályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Negyedik alkalommal hirdeti meg az Aranymosás mese- és 
regénypályázatot a Könyvmolyképző Kiadó. A pályázatra a következő 
kategóriákban várják az írásokat: a Könyvmolyképző sorozataiba 
beilleszthető regények; valamint gyerekeknek (a 6-8, valamint 10-12 
éves korosztálynak) szóló történetek. Az... » Tovább

2.18 2. Határ Győző Emléknapok és Versmondó Verseny

 

Az Írók Alapítványa, a Magyar Versmondók Egyesülete és Gyomaendrőd Önkormányzata pályázatot hirdet a 2. Határ Győző 

Emléknapok és Versmondó Versenyen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2. Határ Győző Emléknapok és Versmondó 
Versenyen való részvételre az Írók Alapítványa, a Magyar Versmondók 
Egyesülete és Gyomaendrőd Önkormányzata. A versenyre a 16 és 20 
év közöttiek ifjúsági kategóriában, a 20 év felettiek pedig felnőtt 
kategóriában nevezhetnek. Mindenki két... » Tovább

2.19 START - Duna Régió Projekttámogatás

 

Pályázatot hirdet az EU Duna Régió Stratégia START - Duna Régió Projekttámogatás címmel projektrészek és kis projektek 

támogatására a Duna Régióban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az EU Strategy for the Danube Region (Európai Unió Duna Régió 
Stratégia, EUSDR) pályázatot hirdet START - Duna Régió 
Projekttámogatás címmel projektrészek és kis projektek támogatására a
Duna Régióban. A pályázat keretében olyan nagyobb projektek részeit 
és kis projekteket támogatnak, amelyekben... » Tovább

2.20 Europass vírusvideó pályázat

 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet vírusvideók készítésére Europass vírusvideó verseny 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány vírusvideók készítésére 
Europass vírusvideó verseny 2014 címmel. A pályázatra olyan, 
legfeljebb háromperces vírusvideókat várnak, amelyek az Europass 
önéletrajz előnyeit mutatják be. Jelentkezési határidő: 2014. november 
30. » Tovább

2.21 Alkotói pályázat épületdekorálásra
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Pályázatot hirdetnek az Újudvar üzletház hét kupolájának dekorálására. 
(pályázatok.org) 

A III. kerületi Újudvar üzletház hét kupolájának dekorálására hirdetnek 
pályázatot az őszi Art-Market kapcsán. A hét kupola a Teremtés hét 
napját szimbolizálja. A pályázatra olyan egyedi alkotások látványterveit
kell beküldeni, amelyek magas színvonalon és minőségben díszítik a 
kupolák mennyezetét.... » Tovább

2.22 18. Kanagawa Biennial Gyermek Művészeti Világkiállítás

 

Pályázatot hirdetnek a 2015 júliusában megrendezendő 18. Kanagawa Biennial Gyermek Művészeti Világkiállításon való részvételre. 
(pályázatok.org) 

A 2015 júliusában Japánban megrendezendő 18. Kanagawa Biennial 
Gyermek Művészeti Világkiállításon való részvételre hirdetnek 
pályázatot a kiállítás szervezői. A pályázatra 4 és 15 év közötti 
gyerekek vízfestékkel, olajfestékkel, zsírkrétával, pasztellel készült 
műveit, nyomatait vagy... » Tovább

2.23 Sokszemközt - pályázat középiskolásoknak

 

A Pesti Magyar Színház pályázatot hirdet középiskolásoknak a KiBelátó Programban való részvételre Sokszemközt címmel. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet középiskolásoknak a Pesti Magyar Színház 
Sokszemközt címmel a KiBelátó komplex színházpedagógiai 
programban való részvételre. A programban 15 és 20 év közötti 
diákokból álló iskolai csoportok, osztályok és színjátszócsoportok 
vehetnek részt. A program hat-nyolc színházi vagy... » 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 Szakértőket keres a TEH

 A TEH új munkatársakat keres kapacitásfejlesztői szakértő, kreatív és kulturális szakértő, valamint információs és kommunikációs 

menedzseri munkakörbe. 
(on-the-move) 

Új munkatársakat keres a Trans Europe Halles (TEH) 
kapacitásfejlesztői szakértő, kreatív és kulturális szakértő, valamint 
információs és kommunikációs menedzseri munkakörbe. A 
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csoportvezető és kapacitásfejlesztő munkakörbe legalább nyolcéves 
vezetői tapasztalattal rendelkező, angolul, esetleg... » Tovább

3.2 Szakmai gyakorlat Kenyában

 

Az Arterial Network Kenya kutatói szakmai gyakorlatot hirdet 2014. októberi kezdettel egyetemi hallgatóknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet az Arterial Network Kenya kutatói szakmai 
gyakorlaton való részvételre egyetemi hallgatóknak. A 2014. október 1-
jén induló, három hónapos gyakorlatra művészeti, üzleti vagy más, 
kapcsolódó területen egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok 
pályázhatnak. Elvárások: kiváló... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 ENCATC-konferencia Párizsban

 

Szemináriumot tart az ENCATC Párizsban 2014 októberében A kulturális értékelés újragondolása: a GDP-n túl címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 22-én szemináriumot tart Párizsban (Franciaország) a 
European Network of Cultural Administration Training Centers 
(Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai Hálózata, 
ENCATC) Rethinking Cultural Evaluation: Going Beyond GDP (A 
kulturális értékelés újragondolása: a GDP-n túl)... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervezőt keres egy szlovén szervezet

 

A szlovéniai Zbiljei Művészeti és Kulturális Szervezet társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 

pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a szlovéniai Zbiljei Művészeti és 
Kulturális Szervezet. A projekt célja amatőr festők munkáinak 
bemutatása. A projekthez kulturális és művészeti szervezetek, kreatív és
oktatási programokkal foglalkozó... » Tovább

5.2 Szlovén projekthez társszervezőt keresnek

 Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt a Szlovéniai Történelmi Városok 

Szövetsége. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatához a Združenje zgodovinskih mest 
Slovenije (Szlovéniai Történelmi Városok Szövetsége). Az 
örökségvédelmi projekt célja, hogy az újjáéledő régi városközpontok 
múltját és jelenét virtuálisan bemutathatóvá... » Tovább

5.3 Lengyel alapítvány társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a lengyel „Nem csak” Alapítvány. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A lengyelországi Fundacja „Nie tylko” („Nem csak” Alapítvány) 
társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatához. A 12 éve működő, fogyatékkal élő
emberekkel foglalkozó alapítvány projektjének célja színházi 
produkciók, képzések,... » Tovább

5.4 Bukaresti szervezet társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy bukaresti művészeti szervezet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A bukaresti (Románia) Association for Contemporary Art Promotion 
(Egyesület a Kortárs Művészetért) társszervezőt keres az Európai Unió 
Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. Az 
egyesület projektjének célja a kortárs vizuális művészet támogatása, 
egy művészeti hálózat... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Alkotóházi ösztöndíj kurátoroknak

 

Helsinkibe hirdet alkotóházi ösztöndíjat kortárs művészettel foglalkozó kurátoroknak a HIAP. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Helsinki International Artist-in-residence Programme (Helsinki 
Nemzetközi Alkotóházi Ösztöndíjprogram, HIAP) alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet kortárs művészettel foglalkozó kurátoroknak. Az 
ösztöndíjasoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kutatásokat 
folytassanak, és finn művészek, valamint... » Tovább

6.2 Horizons ösztöndíj Franciaországba

 Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a franciaországi Sancy-i Turisztikai Iroda. 
(on-the-move) 

A franciaországi Sancy-i Turisztikai Iroda alkotóházi ösztöndíjat hirdet 
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művészeknek Horizons Arts-Nature (Horizontok Művészetek-
Természet) címmel. A 2015. június 13. és szeptember 27. közötti 
alkotóház célja tíz művészeti alkotás megvalósításának támogatása. Az 
ösztöndíjra olyan művészek... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Felmérés a mobilitás hatásairól

 

A mobilitás hatásairól indított felmérést a Firenzei Európai Akadémia. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Accademia Europea di Firenze (Firenzei Európai Akadémia) 
felmérést végez a mobilitás hatásairól. A MOBility as a source of 
Growth, Autonomy and Employability (MOBilitás mint a növekedés, 
az autonómia és a foglalkoztathatóság forrása, MOB GAE) projekt 
keretében indított online felmérés célja,... » Tovább
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