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===================================================================

======= 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

===================================================================

======= 

1.1 Több támogatás az oktatásnak, az ifjúságpolitikának és a kreativitásnak  

 

Az Európai Bizottság 2014 és 2020 között az oktatási, ifjúsági és kreatív kezdeményezésekre 

fordított uniós támogatások növelését javasolja. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27872 

-------------------------------------------------------------------------- 

===================================================================

======= 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

===================================================================

=======  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

2.1 Dokumentumfilmek a vidékről - pályázat  

 

Pályázatot hirdetnek a 2011 novemberében megrendezendő Dokumentumfilmek a vidékről cí

mű filmszemlén való részvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27867 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Animated Dreams animációs pályázat  

 

Pályázatot hirdetnek a 2011 novemberében Tallinnban megrendezendő Animated Dreams Ani

mációs Filmfesztiválon való részvételre. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27868 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.3 A Nature Conservancy fotópályázata  

 

Fotópályázatot hirdet a Nature Conservancy szervezet. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27869 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Pályázat grafikusoknak  

 

Pályázatot hirdet kreatív megjelenéseinek megtervezésére a Ringató Magyar Zenei Nevelési 

Alapítvány. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27870 



-------------------------------------------------------------------------- 

2.5 Moral History - novellapályázat  

 

Novellapályázatot hirdet az Irodalmi Jelen kiadója és szerkesztősége Moral History címmel. (

Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27871 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.6 A Soproni Fotóklub pályázata  

 

Fotópályázatot hirdet a Soproni Fotóklub. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27875 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.7 Értéket teremtek - vállalkozom  

 

2011. július végéig várják az alkotásokat az Értéket teremtek -

 vállalkozom címmel meghirdetett fotópályázatra. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27877 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.8 Az NKA Iparművészeti Kollégiumának pályázata  

 

Pályázatot hirdet iparművészeti projektek támogatására az NKA Iparművészeti Szakmai Kollé

giuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27883 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.9 Matricatervező és cikkíró pályázat  

 

Pályázatot hirdet a Kurt Lewin Alapítvány matrica tervezésére és cikkírásra az önkéntesség né

pszerűsítése céljából. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27887 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.10 A fények vakondja - pályázat  

 

A fények vakondja címmel hirdet novella-

 és versíró pályázatot a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Egyesülete. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27890 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.11 Pályázat színházi előadások, egyedi produkciók bemutatására  



 

Az R16 Pódium pályázatot hirdet független színházi előadások, egyedi produkciók bemutatás

ára. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27893 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.12 Pályázat gyakorlatorientált előadás megtartására  

 

Gyakorlatorientált előadás megtartására hirdet pályázatot a Bakonysárkányért Alapítvány mag

ánszemélyeknek és szakmai csoportoknak logikai játékok témakörében. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27895 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.13 ActiCity2 pályázat  

 

A Magyar Építőművészet pályázatot hirdet az ActiCity 2 projekt keretében városi helyszíneke

t átalakító ötletek beküldésére. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27897 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:  

Tempus Közalapítvány  

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

I: http://www.tka.hu 

T: (06 1) 237-1320 

E: info@tpf.hu 

 

===================================================================

======= 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

===================================================================

======= 

3.1 Fotótanfolyam Budapesten  

 

Fotótanfolyamot szervez 2011 nyarán az Ágens Fotóstúdió. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27874 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Tarr-mesterkurzus a wroclawi fesztiválon  

 

Pálfi György mesterkurzust szervez Tarr Béla A torinói ló című filmjéről Wroclawban. (Film

unió) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27889 

-------------------------------------------------------------------------- 

===================================================================

======= 

4. PARTNERKERESÉSEK 

===================================================================

======= 

4.1 Román projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keres egy román szervezet az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pál

yázatához. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27866 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Producergyakornoki programhoz társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keresnek egy londoni producergyakornoki programhoz. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27879 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.3 Erdélyi múzeum társszervezőt keres  

 

Az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum társszervezőt keres az EU Kultúra programja kereté

ben benyújtandó pályázatához. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27881 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.4 Olasz szervezet társszervezőt keres   

 

Az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt egy olasz s

zervezet. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27882 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.5 Török projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keres a törökországi Pursaklar tartomány oktatási igazgatósága az EU Kultúra p

rogramja keretében benyújtandó pályázatához. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27894 

--------------------------------------------------------------------------  

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

 

===================================================================



======= 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

===================================================================

======= 

5.1 Magyar fotósok sikerei külföldön  

 

Baloghné dr. Kovács Matild, Juhász László és Dr. Agócs József ért el sikereket külföldi fotóp

ályázaton, és kihirdették a 3. MILVUS Nemzetközi Természetfotó pályázat eredményét. (Fotó

sélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27873 

--------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

(C) 2011 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás m

egjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásb

ól átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk

. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisz

tracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1082 Budapest Kisfaludy u. 32. 

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m  

fax: (06 1) 266-5972 

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu 

___________________________________________________________________ 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi ko

ordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás M

inisztérium. 


