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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Ó természet, ó dicső természet - pályázat

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola Ó természet, ó dicső természet címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola 
képzőművészeti pályázatot hirdet Ó természet, ó dicső természet 
címmel. A pályázatra óvodások és általános iskolások olyan 
képzőművészeti alkotásait várják, amelyek a természet szépségeit 
mutatják be. Beküldési határidő: 2015. március 9. » Tovább

1.2 Nézd a tavaszt, oly csodás! - alkotópályázat

 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság Nézd a tavaszt, 

oly csodás! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes 
Népfőiskolai Társaság irodalmi alkotópályázatot hirdet Nézd a tavaszt, 
oly csodás! címmel. A pályázaton 14 éven felüli amatőr és rendszeresen
publikáló szerzők vehetnek részt. A tavasszal kapcsolatos irodalmi 
művekkel lehet... » Tovább

1.3 A FŐKERT divatpályázata

 

A FŐKERT pályázatot hirdet fashion for flowers címmel ruhák, öltözékek tervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Divatpályázatot hirdet a FŐKERT Nonprofit Zrt. fashion for flowers 
(Divat a virágokért) címmel. A pályázatra olyan ruhák, öltözékek 
terveit várják, amelyek motívumait, díszítéseit a virágok ihlették, és 
amelyek anyaghasználatukkal és eredeti megoldásaikkal illenek egy 
romantikus budapesti estéhez.... » Tovább

1.4 Kortárs irodalmi alkotások pályázata
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A Cédrus Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet Kortárs irodalmi alkotások pályázata címmel szépirodalmi alkotások létrehozására, 

idegen nyelvből fordítására vagy a hozzájuk kapcsolódó kutatómunkára. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet Kortárs irodalmi alkotások pályázata címmel a Cédrus
Művészeti Alapítvány. A pályázat keretében szépirodalmi alkotások 
létrehozását, idegen nyelvből való fordítását vagy a hozzájuk 
kapcsolódó kutatómunkát támogatják. Csak magyar nyelven alkotó írók
pályázhatnak. A kiválasztott... » Tovább

1.5 Levélművészeti pályázat

 

Levélművészeti pályázatot hirdet a szlovéniai Aksioma Kortárs Művészeti Intézet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A ljubljanai (Szlovénia) Aksioma Kortárs Művészeti Intézet 
levélművészeti pályázatot hirdet. A kiválasztott alkotások a 2015. 
március 11-én megnyíló, Networked Disruption – Rethinking 
Oppositions in Art, Hacktivism and Business (Hálózatba kapcsolt 
zavarás – A művészetben, a... » Tovább

1.6 Próba - Játék

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet gyermekszínjátszóknak a Magyar Drámapedagógiai Társaság. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság képzőművészeti pályázatot 
hirdet Próba – játék címmel. A pályázatra gyermekszínjátszók olyan 
alkotásait várják, amelyek a színjátszásról, a pályázó és a csoport 
viszonyáról, a szerepekről és helyzetekről, a próbák hangulatáról, a 
hétköznapi küzdelmekről és... » Tovább

1.7 XVIII. Aquincumi Költőverseny

 

Pályázatot hirdet az Aquincumi Múzeum, a Magyar Írószövetség és a Pannon Művészeti Alapítvány a 2015-ös Aquincumi 

Költőversenyen való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Aquincumi Múzeum, a Magyar Írószövetség és a Pannon Művészeti
Alapítvány pályázatot hirdet a 2015-ben 18. alkalommal 
megrendezendő Aquincumi Költőversenyen való részvételre. A 
pályázatra klasszikus formában írt pályaműveket várnak. A verseny idei
mottója: Ab urbe condita. (A város alapításától.)... » Tovább

1.8 Van öt perced! A rák ellen - filmpályázat

 Rövidfilmek készítésére hirdet pályázatot az Országos Egészségfejlesztési Intézet Van öt perced! A rák ellen címmel. 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35107
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35103
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35103
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35102
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35102
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35100
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35100
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35098
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35098
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35100
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35102
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35103
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35107


(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet rövidfilmek 
készítésére Van öt perced! A rák ellen címmel. A pályázatra 
középiskolás diákok legfeljebb ötperces filmjeit várják a következő 
kategóriákban: szűrések; dohányzás stop!; aktívan!. A filmek közül a 
szakmai zsűri és a közönség is... » Tovább

1.9 Budapest Box - pályázat pavilonok tervezésére 

 

Pályázatot hirdet a fővárosi önkormányzat a Vörösmarty téri vásárok és rendezvények időszakos pavilonjainak megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Box 
címmel a Vörösmarty téri vásárok és rendezvények időszakos 
pavilonjainak megtervezésére. A pályázaton természetes személyek, 
jogi személyek és alkotói csoportok vehetnek részt. Minden pályázó 
több tervet is benyújthat. A részvétel... » Tovább

1.10 Az EP fotópályázata

 

Fotópályázatot hirdet az EP az oktatásról. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Parlament (EP) fotópályázatot hirdet a fejlesztéspolitika 
témájában. A pályázat keretében minden hónapban egy témát adnak 
meg. A februári téma: az oktatás. Pályázni a megadott témában 
elkészített fotóval és kitöltött jelentkezési lappal lehet. Beküldési 
határidő: 2015. február 28. » Tovább

1.11 Az IFCD 6. pályázata

 

Hatodik alkalommal hirdeti meg kulturális projektek támogatására kiírt pályázatát az IFCD. 
(on-the-move) 

Az International Fund for Cultural Diversity (Nemzetközi Alap a 
Kulturális Sokszínűségért, IFCD) hatodik alkalommal hirdet pályázatot
kulturális projektek támogatására. A pályázaton fejlődő országok 
intézményei és civil szervezetei, valamint nemzetközi civil szervezetek 
vehetnek részt.... » Tovább

1.12 10 - alkotópályázat

 Fotó- és videópályázatot hirdet a Művészetek Palotája 10 címmel. 
(pályázatok.org) 

A Művészetek Palotája (Müpa) fotó- és videópályázatot hirdet 10 
címmel. A pályázatra egyetemista és főiskolai hallgatók, valamint 
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középiskolás diákok küldhetnek be alkotásokat. A legjobbnak ítélt 
műveket bemutató kiállítás megnyitója és az ünnepélyes díjátadó 2015. 
április 9-én lesz a Müpában.... » Tovább

1.13 Mese-, gyermekvers- és illusztrátor pályázat

 

A GARBO Könyvkiadó mese- és gyermekversíró, valamint illusztrációs pályázatot hirdet. 
(Pályázatmenedzser) 

Mese- és gyermekvers írására, valamint illusztráció készítésére hirdet 
pályázatot a GARBO Könyvkiadó. A pályázatra 14 éven felüli alkotók 
műveit várják. A kiválasztott alkotások a 2015-ös Ünnepi Könyvhétre 
összeállított kötetben jelennek meg. Beküldési határidő: 2015. március 
15. » Tovább

1.14 Európai emlékezet projektek

 

Az Európai Bizottság meghirdeti az Európa a polgárokért program keretében az Európai emlékezet projektek című pályázatát. 
(Tempus) 

Európai emlékezet projektek címmel pályázatot hirdet az Európai 
Bizottság az Európa a polgárokért program keretében. A pályázaton 
helyi vagy regionális állami hatóságok, nonprofit szervezetek vehetnek 
részt. A pályázat keretében olyan projekteket támogatnak, amelyek a 
modernkori Európában létrejött... » Tovább

1.15 Szép szó - novellapályázat

 

Novellapályázatot hirdet Szép szó címmel a Rákoscsabai Közösségi Ház. 
(Pályázatfigyelő) 

A Rákoscsabai Közösségi Ház novellapályázatot hirdet Szép szó 
címmel a magyar költészet napja tiszteletére. Egy szerző legfeljebb 
három alkotással pályázhat. A kiválasztott alkotásokat 2015. április 11-
én egy színházi esten mutatják be. Beküldési határidő: 2015. március 
15. » Tovább

1.16 A PEN irodalmi pályázata

 

Irodalmi pályázatot hirdet fiatal amatőr íróknak a londoni PEN International. 
(on-the-move) 

A londoni (Egyesült Királyság) PEN International irodalmi pályázatot 
hirdet New Voices Award (Új Hangok Díj) címmel. A pályázatra 18 és 
30 év közötti, korábban nem publikált írók küldhetnek be alkotásokat. 
Pályázni csak a helyi PEN központokon keresztül, magyar pályázóknak
a Magyar PEN Clubon... » Tovább

1.17 Pályázat kiállítás befogadására
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Kiállítások befogadására hirdet pályázatot az ausztriai Kunsthalle Exnergasse. 
(on-the-move) 

Az ausztriai Kunsthalle Exnergasse művészeti galéria pályázatot hirdet 
kiállítások befogadására. A kiállítási tér 400 négyzetméretes, a 
rendelkezésre álló költségvetés 4 ezer euró. A kiválasztott projekteket 
2016-ban valósítják meg. Pályázati határidő: 2015. március 1. » 
Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 Mobilitási előadókat keres a Tempus

 

A Tempus Közalapítvány volt ösztöndíjasok jelentkezését várja mobilitási órák megtartására. 
(Campus Hungary) 

Campus Hungary, Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Comenius 
vagy Leonardo mobilitási projektben részt vett volt ösztöndíjasok 
jelentkezését várja a Tempus Közalapítvány mobilitási órák 
megtartására. A mobilitási órákat a jelentkezők 2015 márciusa és 
júniusa között tartják meg középiskolákban. A... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Szófiai Papírművészeti Fesztivál

 

A bulgáriai Amateras Alapítvány 2015-ben is megrendezi a Szófiai Papírművészeti Fesztivált. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. május 7. és június 6. között ötödik alkalommal rendezi meg a 
Szófiai Papírművészeti Fesztivált az Amateras Alapítvány. A bulgáriai 
fesztivál több programból áll, amelyekre már várják a jelentkezéseket. 
A Szófiai Papírművészeti Biennáléra, amelyre nagyméretű munkákat 
várnak, 2015. február... » Tovább

3.2 Íróiskola

 A Magyar Írószövetség Íróiskolája várja a jelentkezéseket a tavaszi szemeszter kurzusaira. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Várja a jelentkezéseket a Magyar Írószövetség Íróiskolája a tavaszi 
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szemeszter kurzusaira. Az Íróiskola lehetőséget nyújt a résztvevőknek, 
hogy fejlesszék íráskészségüket, és sokszínű képet kapjanak a XX. 
századi magyar irodalomról. Jelentkezési határidő: 2015. február 24. » 
Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervezőt keres egy szlovák szervezet

 

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

A szlovákiai Society Development Institute (Társadalmi Fejlődés 
Intézet) társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatához. A tíz európai szervezetből álló platform 
célja a tehetségek támogatása, abból az alapvetésből kiindulva, hogy a 
fiatal és feltörekvő... » Tovább

4.2 Spanyol szervezet társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a spanyol ARJÉ kulturális szervezet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A spanyolországi ARJÉ kulturális szervezet társszervezőt keres az 
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. A pályázat keretében egy olyan platform létrehozását 
tervezik, amely segít a klasszikus zenével foglalkozó fiatal 
tehetségeknek Európában és a világ más... » Tovább

4.3 Görög egyetem társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a görögországi Nyugat-macedóniai 

Egyetem. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A görögországi Nyugat-macedóniai Egyetem társszervezőt keres az 
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. A pályázat keretében egy európai platformot hoznának 
létre PERF4ALL PLATFORM (kb. Előadó-művészet mindenkinek 
platform) címmel. A platform célja az... » Tovább

4.4 Lengyel egyesület társszervezőt keres

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

A lengyelországi Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-
Słowackie (Lengyel-cseh-szlovák Szolidaritás Egyesület) társszervezőt 
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keres az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatához. A pályázat célja egy európai platform 
létrehozása, amely a zenészek, színtársulatok és... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://kultura.kreativeuropa.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Ösztöndíjas forgatókönyvíró-képzés

 

A ContentLAB and Factory pályázatot hirdet fiataloknak egy ösztöndíjas forgatókönyvíró-képzésen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiataloknak a ContentLAB and Factory egy 
ösztöndíjas forgatókönyvíró-képzésen való részvételre. A képzésre egy 
megadott témában írt forgatókönyvtervvel lehet pályázni. Az elméleti 
és gyakorlati képzés négy hónapig tart, és összesen 12 jelentkező 
kerülhet be rá. A... » Tovább

5.2 Alkotóházi ösztöndíj Kanadába

 

A Kanadai Építészeti Központ alkotóházi ösztöndíjat és gyakornoki programot hirdet építészeknek, újságíróknak, tervezőknek, 

kritikusoknak, történészeknek, fényképészeknek, művészeknek és más szakembereknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Canadian Centre for Architecture 
(Kanadai Építészeti Központ, CCA) 1980. január 1. után született 
építészeknek, újságíróknak, tervezőknek, kritikusoknak, 
történészeknek, fényképészeknek, művészeknek és más 
szakembereknek. Az alkotóházi program három hónapig tart, és... » 
Tovább

5.3 „Fényes” MAGYAROK - Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj

 

A NOVOFER Alapítvány pályázatot hirdet középiskolásoknak a „Fényes” MAGYAROK - Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet középiskolásoknak a „Fényes” MAGYAROK - 
Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésére a NOVOFER 
Alapítvány. A Fény nemzetközi éve keretében meghirdetett ösztöndíjra 
olyan esszékkel lehet pályázni, amelyek magyar alkotók kevésbé 
ismert, de jelentős, a fénnyel... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Önkénteseket keres az Europa Cantat

 A 2015-ös Europa Cantat szervezői várják önkéntesek jelentkezését a fesztivált megelőző időszakra és a fesztivál idejére. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Önkéntesek jelentkezését várják a 2015. július 24. és augusztus 2. 
között 19. alkalommal megrendezendő Europa Cantat szervezői. A 
szervezők a fesztivált megelőző időszakra és a fesztivál idejére is 
várják a jelentkezéseket. Jelentkezni online, személyesen vagy 
telefonon is lehet. » Tovább
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A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.
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http://www.kreativeuropa.hu
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