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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Változások az Európai Együttműködési projektek elektronikus űrlapjával (eForm) 
kapcsolatban

 

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség közzétette hírét, mely szerint az Európai Együttműködési projektek 

elektronikus űrlapjával (eFrom) kapcsolatban technikai változások történtek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Ügynökség oldalán a következő olvasható: "Figyelem: Amennyiben
2014.09.12, 20:00 óra előtt töltötte le elektronikus űrlapját (eForm), és 
a projekt több mint 4 partner szervezetet foglal magában, kérjük, 
olvassa el a következőkben leírtakat. Technikai probléma 
eredményeképp, az eForm C... » Tovább

1.2 Módosult az Európai Együttműködési projektek területének tájékoztatója

 

Néhány fontos változásra került sor az Európai Együttműködési projektek tájékoztatójában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A terület tájékoztató anyagában a következő változások történtek: (2. 
oldal, lap alján) „A pályázat benyújtásához szükséges összes 
dokumentum, különös tekintettel az online pályázati űrlapra 
(elektronikus űrlap) és a pályázati útmutatóra, megtalálható a 
következő linken:... » Tovább

1.3 Program a magánszektor fejlesztésére a dél-mediterrán térségben

 A dél-mediterrán kulturális és kreatív iparágakat támogatja az UNIDO programja, amelynek támogatási kerete 5,6 millió euró. 
(on-the-move) 

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial 
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Development Organization, UNIDO) a dél-mediterrán kulturális és 
kreatív iparágak támogatására hozta létre a Development of Clusters in 
Cultural and Creative Industries in the Southern Mediterranean 
(Csoportok fejlesztése a dél-mediterrán... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Turisztikai célú pályázatok

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet Transznacionális kulturális turisztikai termékek, valamint Turizmus és hozzáférhetőség 

mindenkinek címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság 127-G-ENT-PPA-14-7722 
kódszámmal Transnational Cultural Tourism Products 
(Transznacionális kulturális turisztikai termékek), valamint Tourism 
Accessibility for All (Turizmus és hozzáférhetőség mindenkinek) 
címmel. A pályázaton jogi személyek vehetnek... » Tovább

2.2 The Talent - képzőművészeti pályázat

 

A Bakelit Multi Art Center képzőművészeti pályázatot hirdet The Talent címmel autodidakta művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

The Talent (A tehetség) címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a 
Bakelit Multi Art Center a 13. Magyar Festészet Napja alkalmából. A 
pályázatra 18. életévüket betöltött, autodidakta művészek alkotásait 
várják a következő témában: az arány. Egy művész legfeljebb három 
alkotással pályázhat... » Tovább

2.3 Green Walk - fotópályázat

 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete fotópályázatot hirdet a 2014. szeptemberi Green Walk résztvevőinek. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete a 
2014. szeptember 22. és 27. között a Zöld Építés Hetén megrendezendő
Green Walk (Zöld Séta) részvevőinek. A pályázatra a túrák regisztrált 
résztvevőinek a nyílt nap sorozat állomásain készített képeit várják. Az 
eredményhirdetést... » Tovább

2.4 Tervezz egy designos közösségi teret a suliba!

 A Budapest Galéria rajz- és makettpályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak Tervezz egy designos közösségi teret a suliba!

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajz- és makettpályázatot hirdet Tervezz egy designos közösségi teret a
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suliba! címmel a Budapest Galéria. A pályázatra alsó és felső tagozatos 
általános iskolás, valamint középiskolás diákok alkotásait várják. Olyan
közösségi hely terveivel lehet pályázni, amely a pályázó iskolájában 
vagy udvarán... » Tovább

2.5 Képregénypályázat Nemes Z. Márió versére

 

A Pilpul.net kulturális honlap pályázatot hirdet Képregénypályázat Nemes Z. Márió versére címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Pilpul.net zsidó kulturális honlap 
Képregénypályázat Nemes Z. Márió versére címmel. A pályázatra 
olyan alkotásokat várnak, amelyek Nemes Z. Márió fiatal költő Francia
vacsora a Griff-hotelben című versét öltik képregényformába. A vers az
állítólagos Munkácsy-kép, a... » Tovább

2.6 Generációk együtt - családi fotópályázat

 

A Magyar Fotográfusok Háza és az Indafotó családi fotópályázatot hirdet a Mai Manó Ház fennállásának 120. évfordulója alkalmából 

Generációk együtt címmel. 
(pályázatok.org) 

Családi fotópályázatot hirdet a Magyar Fotográfusok Háza és az 
Indafotó Generációk együtt címmel. A Mai Manó Ház fennállásának 
120. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat témája a generációk 
együttes megjelenítése, ötvözve Mai Manó császári és királyi udvari 
fényképész korának sajátosságait a... » Tovább

2.7 A madárvonulás dél-alföldi ünnepe - fotópályázat

 

A madárvonulás dél-alföldi ünnepe címmel fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 
(pályázatok.org) 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet A 
madárvonulás dél-alföldi ünnepe címmel. A pályázatra amatőr fotósok 
digitális képeit várják. A következő kategóriákban lehet pályázni: daru; 
récék; víz, az élet forrása. A kiválasztott alkotásokból a III. Fehértavi 
Darvadozás alkalmából,... » Tovább

2.8 Pályázat amatőr művelődési egyesületeknek

 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács pályázatot hirdet amatőr művelődési egyesületek támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a vajdasági (Szerbia) Magyar Nemzeti Tanács amatőr 
művelődési egyesületek 2014. évi támogatására. A pályázat keretében 
programokra és eszközbeszerzésre lehet támogatást igényelni. A 
pályázaton amatőr művelődési egyesületek, művelődési szervezetek 
vehetnek részt. Az elnyerhető... » Tovább
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2.9 Iskolai könyvtárfejlesztési pályázat

 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa pályázatot hirdet általános iskoláknak az iskolai könyvtár támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet iskolai könyvtárak támogatására a Bendegúz 
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa. A pályázaton olyan, OM 
azonosítóval rendelkező általános iskolák vehetnek részt, amelyek 
egyik tanulója egy tantárgyból érvényesen benevez a Tudásbajnokság 
tanulmányi versenyre a 2014/2015-ös... » Tovább

2.10 Verselő Antológia 2014

 

Az Info-Szponzor Kft. irodalmi, rajz- és fotópályázatot hirdet a 2014-es Verselő Antológiában való megjelenésre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet amatőr alkotóknak az Info-Szponzor Kft. a 2014-es 
Verselő Antológiában való megjelenésre. A pályázaton versekkel, 
prózai művekkel, rajzokkal és fotókkal lehet részt venni. Beküldési 
határidő: 2014. október 7. » Tovább

2.11 19. Sesc_Videobrasil Kortárs Művészeti Fesztivál

 

Pályázatot hirdetnek művészeknek a 2015 őszén és telén Brazíliában megrendezendő 19. Sesc_Videobrasil Kortárs Művészeti 

Fesztiválon való részvételre. 
(on-the-move) 

A 2015. október 6. és december 6. között Sao Paolóban (Brazília) 
megrendezendő 19. Sesc_Videobrasil Kortárs Művészeti Fesztiválon 
való részvételre pályázatot hirdetnek a fesztivál szervezői. A fesztiválra
médiaművészek jelentkezését várják. A zsűri döntése alapján egy 
nagydíjat, valamint kilenc két... » Tovább

2.12 VII. Budapesti Építészeti Filmnapok

 

A Kortárs Építészeti Központ pályázatot hirdet filmeseknek a VII. Budapesti Építészeti Filmnapokon való részvételre. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Kortárs Építészeti Központ filmeseknek a 2015 
márciusában hetedik alkalommal megrendezendő Budapesti Építészeti 
Filmnapokon való részvételre. A fesztiválra építészeti, városi és design 
témájú filmekkel lehet nevezni. Beküldési határidő: 2014. október 31. »
Tovább

2.13 Szerethető múzeum...? Mondjad vagy mutassad!

 A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja alkotópályázatot hirdet gyerekeknek Szerethető múzeum...? 

Mondjad vagy mutassad! címmel. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotópályázatot hirdet Szerethető múzeum...? Mondjad vagy 
mutassad! címmel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Képzési Központja. A pályázaton 6 és 18 év közötti iskolások vehetnek 
részt egyénileg vagy osztályként. Olyan kreatív, játékos alkotásokkal 
lehet pályázni, amelyek... » 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 Új munkatársat keres az EMC

 

Adminisztrátor munkatársat keres bonni irodájába az Európai Zenei Tanács. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A European Music Council (Európai Zenei Tanács, EMC) 
adminisztrátort keres bonni (Németország) irodájába. Elvárások: 
releváns területen szerzett egyetemi végzettség vagy munkatapasztalat, 
zenei és európai kultúrpolitikai érdeklődés, német és angol nyelvtudás, 
kiváló számítógépes ismeretek, önálló... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Európai Nyelvi Koktélbár

 

2014 szeptemberében ismét megrendezik az Európai Nyelvi Koktélbárt Budapesten. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az EUNIC (Európai Kulturális Intézetek Egyesülete), együttműködve 
az Európai Bizottsággal 2014. szeptember 26-án ötödik alkalommal, 
ezúttal a Kutatók Éjszakája programsorozat részeként rendezi meg az 
Európai Nyelvi Koktélbárt a Budapesti Olasz Kultúrintézetben. A 
rendezvény célja, hogy felhívja a... » Tovább

4.2 Utazó műhely forgatókönyvíróknak

 Profi forgatókönyvíróknak szerveznek utazó műhelyet 2014 novemberétől az olaszországi Puglia régióban. 
(on-the-move) 

2014. november 17-ei kezdettel utazó műhelyfoglalkozás indul 
PugliaExperience (PugliaiÉlmény) címmel Olaszországban. A 
foglalkozás célja, hogy támogassa az pugliai tévéműsorokat, az író 
műhelyeket, valamint üzleti lehetőségeket teremtsen a 
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forgatókönyvíróknak. A műhelyfoglalkozásra összesen 16... » Tovább
4.3 IUGTE-konferencia Olaszországban

 

2014 decemberében multidiszciplináris konferenciát tart Olaszországban az IUGTE. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Multidiszciplináris konferenciát szervez 2014. december 18. és 22. 
között az International University "Global Theatre Experience" 
("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, IUGTE) az 
olaszországi Carrarában. A Theatre Between Tradition and 
Contemporaneity (Színház a tradíció és a kortárs... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Lettországi fesztiválhoz társszervezőt keresnek

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy lettországi kulturális egyesület. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A lettországi Kultūras attīstības aģentūra (Kulturális Fejlesztési 
Ügynökség) társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa 
programja keretében benyújtandó pályázatához. A projekt célja az SMB
ifjúsági zenei fesztivál megszervezése. A projekthez zenei fesztiválok...
» Tovább

5.2 Moldovai járás társszervező lenne

 

Társszervező lenne a moldovai Drochia Járási Kulturális Minisztérium a Kreatív Európa program keretében benyújtandó 

örökségvédelmi pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A moldovai Drochia Járási Kulturális Minisztérium társszervező lenne 
a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatokban. 
Örökségvédelemmel foglalkozó projektekben vennének részt a 2014. 
október 1-jei beadási határidejű együttműködési projektek, vagy a 
2015. februári Európai platformok... » Tovább

5.3 Spanyol projekthez társszervezőt keresnek

 Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőket a spanyolországi El Arsenal Kreatív Tér.

(Kreatív Európa Iroda) 

A spanyolországi El Arsenal Kreatív Tér társszervezőt keres az Európai
Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A
kulturális együttműködési projekt célja a városi alkotóművészettel 
foglalkozó hálózat kiépítése. A projekthez európai kulturális 
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központok, egyetemek és... » Tovább
5.4 Spanyol zenekar társszervezőt keres

 

Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőket a spanyolországi Siero 

Kamarazenekara. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A spanyolországi Siero Kamarazenekara társszervezőt keres az Európai
Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A
kulturális együttműködési projekt célja zenei és táncos előadások 
szervezése a partnerországokban. A projekt várhatóan 2015 júliusában 
és augusztusában fut majd. » Tovább

5.5 Lengyel színház társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a lengyel Witkiewicz Stúdiószínház. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A lengyelországi St. I. Witkiewicz Stúdiószínház társszervezőt keres az
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. A Kontynent bez Granic (Határok nélküli kontinens) 
című előadó- és vizuális művészeti együttműködési pályázat keretében 
műhelyfoglalkozást, multimédiás... » Tovább

5.6 Társszervezőt keres a Klaipedai Hangversenyterem

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a litvániai Klaipedai Hangversenyterem. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A litvániai Klaipedai Hangversenyterem társszervezőt keres az Európai 
Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A
Connect Cello (kb. Ismerd meg a csellót!) című projekt célja, hogy 
megismertesse Klaipedával a csellózenét. A projekthez olyan partnerek 
csatlakozását várják,... » Tovább

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

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Vera Molnár-ösztöndíj

 

A Kepes Intézet és az Eszterházy Károly Főiskola pályázatot hirdet művészeknek a Vera Molnár-ösztöndíj odaítélésére. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Kepes Intézet és az Eszterházy Károly Főiskola a 
Balassi Intézet támogatásával a Vera Molnár-ösztöndíj odaítélésére. Az 
ösztöndíj olyan művészeket támogat, akik a legújabb tudományos 
felfedezéseket és technikákat felhasználva hoznak létre új alkotásokat. 
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Az ösztöndíj keretében a... » Tovább
6.2 Ösztöndíjpályázat két lipcsei műhelyre

 

Ösztöndíjpályázatot hirdetnek a 2014. októberi Search Routines szimpózium keretében megrendezendő műhelyfoglalkozásokra. 
(on-the-move) 

A Search Routines: Stories of Databases (Kutatási gyakorlatok: 
adatbázisok történetei) kiállítás és szimpózium szervezői 
ösztöndíjpályázatot hirdetnek a szimpózium keretében megrendezendő 
műhelyfoglalkozásokon való részvételre. A műhelyeket 2014. október 
23. és 25. között rendezik meg Lipcsében... » Tovább

6.3 Alkotóházi ösztöndíj Ománba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az Ománi Szultánságba fiatal művészeknek a Bait al Zubair kulturális komplexum. 
(on-the-move) 

A maszkati (Ománi Szultánság) Bait al Zubair kulturális komplexum 
alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek az Ománi Szultánságba. Az 
ösztöndíjra 25 és 35 év közötti, pályakezdő professzionális művészek 
pályázhatnak. Három időszakra lehet pályázni: az ösztöndíj 2014. 
november 23. és december 20.... » Tovább

6.4 ArtsLink alkotóházi ösztöndíj

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az előadó-művészetek és az irodalom területén tevékenykedő művészeknek és művészeti menedzsereknek

a CEC ArtsLink. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A New York-i (Egyesült Államok) CEC ArtsLink alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet az előadó-művészetek és az irodalom területén 
tevékenykedő művészeknek és művészeti menedzsereknek 2015 
októberére és novemberére. Az ösztöndíj összegét, amely a tartózkodás 
költségeit fedezi, az ösztöndíjast fogadó egyesült... » Tovább

6.5 DAAD graduális ösztöndíj művészeknek és építészeknek

 

Graduális ösztöndíjat hirdet művészeknek és építészeknek a DAAD Németországba. 
(Pályázatfigyelő) 

Művészeknek és építészeknek hirdet graduális tanulmányi ösztöndíjat a
Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD). A 2014/2015-ös tanévre 
szóló ösztöndíjra előadó-művészeti, zeneművészeti, képzőművészeti, 
design/vizuális kommunikáció és filmművészeti, valamint építészeti 
szakterületen pályázhatnak... » Tovább

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

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
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A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
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