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5. ÖSZTÖNDÍJAK 

• 5.1 Virtuális alkotóház művészeknek 

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Deákpoézis 2015 - pályázat

 

A Műút folyóirat és a Teleki Tehetséggondozó Kollégium versíró pályázatot hirdet Deákpoézis 2015 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Versíró pályázatot hirdet Deákpoézis 2015 címmel a Műút folyóirat és a Teleki 
Tehetséggondozó Kollégium. A pályázatra középiskolai tanulók küldhetnek be 
három, még nem publikált verset. A versek mellé egy rövid bemutatkozó írást is 
várnak. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2015. április 10-én tartják... » Tovább

1.2 77 mosoly - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet óvodás csoportoknak és alsó tagozatos iskolás osztályoknak a Mosolyra hangolók együttes 77 mosoly címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Mosolyra hangolók együttes rajzpályázatot hirdet 77 mosoly címmel. A 
pályázatra óvodás csoportok és alsó tagozatos általános iskolás osztályok 
ceruzarajzait várják. Olyan rajzokkal lehet pályázni, amelyek központi témája a 
mosoly, és az SOS Gyermekfalvak lakóinak szólnak. Elsősorban Kecskemétről... 
» Tovább

1.3 Próza- és verspályázat

 

Próza- és versíró pályázatot hirdet az Utolsó Olvasóért Alapítvány. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Utolsó Olvasóért Társaság próza- és versíró pályázatot hirdet. A pályázatra 
legfeljebb ötoldalas prózai műveket és szerzőnként legfeljebb három, egyoldalas 
verses műveket várnak. Beküldési határidő: 2015. július 1. » Tovább

1.4 Erzsébetváros öröme és bánata - alkotópályázat

 

Alkotópályázatot hirdet a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért óvodás és általános iskolás gyerekeknek Erzsébetváros öröme és 
bánata címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szövetség az Európai Erzsébetvárosért alkotópályázatot hirdet óvodás és 
általános iskolás gyerekeknek Erzsébetváros öröme és bánata címmel. A 
pályázatra bármilyen technikával készült alkotást be lehet küldeni. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos... » 
Tovább
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1.5 Így írunk mi - verspályázat

 

Az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete verspályázatot hirdet Így írunk mi címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Versíró pályázatot hirdet gyerekeknek és felnőtteknek Így írunk mi címmel az 
Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete. A pályázatra hat 
korcsoportban várják az alkotásokat: alsó tagozatos iskolás; felső tagozatos 
iskolás; szak- és középiskolás (20 éves korig); 20 és 40 év közötti felnőtt;... » 
Tovább

1.6 Naptárfotó pályázat

 

Ötödik alkalommal hirdeti meg a Media-Press kreatív nyomda a Naptárfotó pályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

A Media-Press kreatív nyomda 2015-ben ötödik alkalommal hirdeti meg a 
Naptárfotó pályázatot. A pályázatra négy kategóriában várják a fotókat: Európa, 
Magyarország, Budapest, Színpompás természet. A legjobbnak választott 200 fotó
bekerül a nyomda 2016-os naptáraiba. Az alkotásokat közönségszavazásra... » 
Tovább

1.7 Nem térkép e táj - pályázat

 

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Ferencvárosi Közterek Alapja pályázatot hirdet a közterek megújítására Nem térkép e táj 
címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Nem térkép e táj címmel közterek megújítására a Ferencvárosi 
Közösségi Alapítvány Ferencvárosi Közterek Alapja. A pályázat keretében olyan 
civil programokat támogatnak, amelyek megmutatják, hogyan lehet széppé, 
érdekessé, szerethetővé alakítani a köztereket. A támogatásra szánt... » Tovább

1.8 Ne szólj szám, nem fáj fejem - irodalmi pályázat

 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet a Világháló-Irodalom Alapítvány és a Litera.hu a Nekem nem mindegy projekt keretében Ne szólj 
szám, nem fáj fejem címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Világháló-Irodalom Alapítvány és a Litera.hu irodalmi alkotópályázatot hirdet 
több fordulóban a Nekem nem mindegy projekt keretében. A 14 és 20 év közötti 
fiataloknak meghirdetett pályázat első fordulója a Ne szólj szám, nem fáj fejem. 
Ebben a fordulóban a szólásszabadság témájában várják a... » Tovább

1.9 Óriás Társas - Játsszunk egy nagyot!

 A Tengerecki Alapítvány pályázatot hirdet az Óriás Társas játékpark használatára. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Tengerecki Alapítvány Magyarországon működő 
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idegenforgalmi létesítményeknek az Óriás Társas játékpark használatára. A 
pályázat egy játék kétórás használatára nyújt lehetőséget. A rendezvényeket 2015.
április 1. és augusztus 31. között kell megvalósítani. Pályázati határidő:... » 
Tovább

1.10 Pályázat a HCB Díjra

 

A HCB Alapítvány pályázatot hirdet fotóművészeknek a HCB Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet fotóművészeknek a HCB Díj odaítélésére a HCB Alapítvány. A 
díjjal egy kreatív fotóművész munkáját támogatják. Pályázhatnak már létező 
munkássággal rendelkező fotóművészek, de karrierjük elején álló, tehetséges 
fotóművészek is. A díj átadása után 18 hónappal a művész saját... » Tovább

1.11 Egyszázalékos Országos Figyelemfelhívó Kirakatkampány

 

A Pro Jugendstil Művészeti Alapítvány felhívást tett közzé civil szervezeteknek Egyszázalékos Országos Figyelemfelhívó 
Kirakatkampány címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Felhívást tett közzé a Pro Jugendstil Művészeti Alapítvány civil szervezeteknek 
Egyszázalékos Országos Figyelemfelhívó Kirakatkampány címmel. A kampány 
keretében egy utcai kirakatban közzétett egyszázalékos felhívást kell lefotózni, és 
a Facebookon közzétenni. Az alapítvány a művészeti... » Tovább

1.12 Fagott próbajáték Szegeden

 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet I. Fagott álláshely betöltésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Próbajátékot hirdet a Szegedi Szimfonikus Zenekar I. Fagott álláshely betöltésére.
A próbajátékot 2015. március 31-én rendezik meg a zenekar székházában. Az 
állás 2015. április 1-től tölthető be. Pályázati határidő: 2015. március 27. » 
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 Szakértőket keres az AWHF

 Szakértőket keres tevékenységének értékelésére az Afrikai Világörökségi Alap. 
(on-the-move) 
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Az African World Heritage Fund (Afrikai Világörökségi Alap, AWHF) szakértői 
felhívást tett közzé tevékenységének értékelésére. Az értékelést egy legfeljebb 
kétfős szakértői csapat fogja elvégezni legkésőbb 2015. május 29-éig. A 
jelentkezéseket angol nyelven várják. Pályázati határidő: 2015.... » Tovább

2.2 Kulturális újságírókat keres a Berliner Festspiele

 

A Berliner Festspiele németül vagy angolul író fiatal kulturális újságírókat keres a Theatertreffen Blog írására. 
(on-the-move) 

Fiatal kulturális újságírókat keres a németországi Berliner Festspiele a 
Theatertreffen Blog írására. Olyan, németül vagy angolul író újságírók 
jelentkezését várják, akik otthonosan mozognak az internet világában. Jelentkezni
egy olyan előadásról szóló fiktív beszámolóval kell, amelyet a pályázó... » 
Tovább

2.3 Adminisztrátort keresnek Londonba

 

A londoni Acme Stúdió adminisztrátort keres alkotóházi programjának szervezési feladataihoz. 
(on-the-move) 

Adminisztrátort keres a londoni (Egyesült Királyság) Acme Stúdió heti két napos 
pozícióba. Az új adminisztrátor az Acme alkotóházi programjának szervezésében 
vesz részt. Az állásinterjúkat 2015. április 22-én tartják. Jelentkezési határidő: 
2015. március 27. » Tovább

2.4 Menedzseri állás a Sundance Institute-nél

 

Az egyesült államokbeli Sundance Institute menedzsert keres színházi programjának koordinálására a közel-keleti és észak-afrikai 
régióban. 
(on-the-move) 

Színházi programjának közel-keleti és észak-afrikai koordinálására keres vezető 
menedzsert az egyesült államokbeli Sundance Institute (Sundance Intézet). A 
menedzser feladata lesz az arab nyelvet népszerűsítő színházi program 
megszervezése és kialakítása a következő öt évben. Elvárások: BA diploma,... » 
Tovább

2.5 Kulturális szakértőket keres az UNESCO

 

Az UNESCO angolul vagy franciául beszélő szakértőket keres a 2005-ös egyezmény végrehajtását támogató szakértői csoportjába. 
(on-the-move) 

Szakértőket keres az UNESCO a kulturális kifejezések sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló 2005-ös UNESCO-egyezmény végrehajtását
támogató szakértői csoportjába. A 2011-ben felállított szakértői csoportban 30 
nemzetközi szinten elismert szakértő dolgozik együtt. Elsősorban az arab... » 
Tovább

2.6 Képzőket keres az Erasmus+ Programiroda
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Képzőket keres a Tedd láthatóvá! műhely megtartására az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. 
(EURODESK) 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 
képzőket keres a Tedd láthatóvá! képzés megtartására. Elvárások: az Erasmus+ 
ismerete, képzői tapasztalat, nem-formális pedagógiai módszerek ismerete, 
kommunikációs eszközök ismerete, hajlandóság páros csoportvezetésre. A... » 
Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Erasmus+ tájékoztatók Magyarországon

 

Az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda és az Eurodesk pályázati tájékoztatókat tart országszerte FIATALOK + 
LEHETŐSÉGEK = Erasmus+ címmel. 
(EURODESK) 

Pályázati tájékoztatókat tartanak országszerte a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programiroda és az Eurodesk 
munkatársai FIATALOK + LEHETŐSÉGEK = Erasmus+ címmel. A tájékoztatók 
az Erasmus+ oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram ifjúsági területéről 
nyújtanak... » Tovább

3.2 Tedd láthatóvá! 

 

Kommunikációs képzést szervez az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda az Erasmus+ programban pályázó szervezeteknek. 
(EURODESK) 

Az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda kommunikációs képzést szervez Tedd 
láthatóvá! címmel 2015. március 17-én az Erasmus+ programban pályázatot 
benyújtó vagy projektet megvalósító szervezeteknek. A képzés célja, hogy 
kommunikációs módszereket és eszközöket ismerjenek meg a résztvevők. 
Pályázati... » Tovább

3.3 Kommunikációs tréning Spanyolországban

 

A spanyolországi Mollinában kommunikációs képzést tartanak 2015 májusában az Erasmus+ program keretében. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. május 12. és 18. között képzést szervez az Erasmus+ program spanyol 
nemzeti irodája Improving Your Communication Skills (Kommunikációs 
készségeinek fejlesztése) címmel Mollinában (Spanyolország). Az Erasmus+ 
program keretében szervezett képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék a 
projektek... » Tovább

3.4 ACCAC 2015

 Nemzetközi művészeti kongresszust szervez 2015 márciusában az Elérhető Művészetek és Kultúra szervezet Finnországban. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

2015. március 11. és 14. között nemzetközi kongresszust szervez az Accessible 
Arts and Culture (Elérhető Művészetek és Kultúra, ACCAC) szervezet ACCAC 
2015 címmel Tamperében (Finnország). A rendezvény előadásokkal, 
kiállításokkal, koncertekkel, műhelyfoglalkozásokkal és képzésekkel várja az... » 
Tovább

3.5 W. B. Yeats ma - konferencia

 

Konferenciát szervez a Magyar Yeats Társaság 2015 áprilisában W. B. Yeats ma címmel. A konferenciára előadók jelentkezését várják. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Yeats Társaság konferenciát szervez 2015. április 29-én W. B. Yeats ma
címmel a költő születésének 150. évfordulója alkalmából. A konferenciára várják 
előadók jelentkezését. Angol vagy magyar nyelvű, a Yeats-életművel kapcsolatos 
előadásokkal lehet jelentkezni. A plenáris előadást Margaret... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervező lenne egy spanyol alapítvány

 

A spanyol Fundación Mainel társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban
lenne társszervező a spanyolországi Fundación Mainel. Az alapítványnak már van
tapasztalata nyári egyetemek, szemináriumok, konferenciák, kiállítások 
szervezésében, a társadalmi részvétel, az információ-technológia... » Tovább

4.2 Társszervező lenne egy görög rendezvényszervező

 

A görög Multitrab Productions társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervező lenne az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatokban a görögországi Multitrab Productions. A szervezet 
2005 óta minden évben megrendezi az Athéni Digitális Művészetek Fesztivált, és 
foglalkozik más kulturális rendezvények, kiállítások és képzések... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: 

http://kultura.kreativeuropa.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Virtuális alkotóház művészeknek

 A North&Found projekt nemzetközi digitális alkotóházi programot hirdet művészeknek. 
(on-the-move) 
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Nemzetközi digitális alkotóházi programot hirdet művészeknek a North&Found 
projekt. Az online alkotóházi program 2015 februárjában kezdődik, és a 
művészeti projekttől függően négy-, hat- vagy nyolchetes lehet. Pályázati 
határidő: 2015. február 28. » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: 

http://kultura.kreativeuropa.hu/oszto
ndij 
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