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

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

1.1 Már lehet jelentkezni az uniós fiatal fordítói versenyre  

 

Szeptembertől nevezhetik be diákjaikat a középiskolák a 2011-

es Juvenes Translatores fordítói versenyre. (Midday Express) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28078 

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

1.2 Pályázat oboás növendékeknek  

 

Az Oboás Társaság Alapítvány pályázatot hirdet alap-, közép-

 és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékeknek oboanádak, nádanyagok, 

hangszertartozékok, faragási kellékek vásárlásának támogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28080 



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

1.3 Az NKA Levéltári Kollégiumának pályázata  

 

Pályázatot hirdet az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a magyar történelem levéltári forrásainak kutatás

ára és az eredmények közzétételére. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28082 

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

1.4 Az NKA Táncművészeti Kollégiumának folyóirat-pályázata  

 

Pályázatot  hirdet a tárgykörébe tartozó hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére az NK

A Táncművészeti Szakmai Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28085 

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

1.5 Utazás a világ körül - Norvégia és Magyarország  

 

Szeptember közepén lejár az Utazás a világ körül - 2011 -

 Norvégia és Magyarország című fotópályázat határideje. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28091 

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

1.6 Pályázat magyar nyelvű oktatási programok támogatására  

 

A NEFMI és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a szomszédos államokban tanórán kívüli, az önazonosság-

tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló, magyar nyelvű oktatási

 programok támogatására. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28092 

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

1.7 Írd te a Vidéki Életet! - cikkírópályázat  

 

A Vidéki Élet portál cikkírópályázatot hirdet Írd te a Vidéki Életet! címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28095 

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

1.8 Pályázat a Balassi-rendezvény megszervezésére  



 

Pályázatot hirdet a www.balassi.eu portál a 2012 februárjában megrendezendő Balassi-

fesztivál eseményeinek megszervezésére. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28097 

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

1.9 Össztűz - köztéri művészeti pályázat  

 

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola köztéri művészeti pályázatot hirdet Össztűz címmel. (pály

ázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28098 

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

1.10 Dix mots en toute latitude - pályázat  

 

Dix mots en toute latitude címmel hirdet pályázatot francia nyelvű történet, riport vagy képregény írásár

a a Latitudes Könyvesbolt. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28099 

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

1.11 Az NKA Mozgókép Kollégiumának folyóirat-pályázata  

 

Pályázatot hirdet az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma a tárgykörébe tartozó hagyományos és internet

es folyóiratok megjelentetésére. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28104 

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

1.12 Az NKA Közművelődési Kollégiumának folyóirat-pályázata  

 

Pályázatot hirdet az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma a tárgykörébe tartozó hagyományos és inte

rnetes folyóiratok megjelentetésére. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28105 

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

1.13 Jóféle fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet a jofele.hu. (Pályázatfigyelő) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28108 

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

1.14 Elindult a Galileo-rajzpályázat   

 

2011 szeptemberétől várja a Bizottság az alkotásokat a Galileo-

rajzpályázatra. A verseny keretében kiválasztott művek alkotóiról egy-

egy műholdat neveznek el. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28109 

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

1.15 Az oroszlánfejű kígyó rejtélye - pályázat  

 

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye pályázatot hirdet 5-

10. évfolyamos osztályoknak, csoportoknak és szakköröknek Az oroszlánfejű kígyó rejtélye című verseny

en való részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28110 

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

1.16 Gyermekrajzpályázat a Föld napja alkalmából  

 

A Fővárosi Közterület-

fenntartó Zrt. gyermekrajzpályázatot hirdet a Föld napja alkalmából 4 és 14 év közötti gyerekeknek. (Pál

yázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28111 

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

1.17 Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban - pályázat  

 

Pályázatot hirdet az Agria Universitas Egyesület és az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Fiat

alok a nemzetközi kapcsolatokban címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28112 

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

1.18 Az én Dunaújvárosom - pályázat  

 

Kisfilmes pályázatot hirdet a József Attila Könyvtár Az én Dunaújvárosom címmel. (Pályázatfigyelő) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28114 

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

1.19 A hitel - verspályázat  

 

Az Amatőr Művészek Fóruma verspályázatot hirdet A hitel címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28115 

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

1.20 Pályázat egy 1956-os emlékmű készítésére  

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére emlékmű elkészítésére hirdet pályázatot szobrász-

építészeknek, szobrászoknak és építészeknek a XV. kerületi önkormányzat. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28116 

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

1.21 A Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány pályázata  

 

Portréfilmek, rádiós riportok és esszék készítésére hirdet pályázatot a Fekete Doboz Közhasznú Alapítván

y. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28117 

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

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

2. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

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

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

 

2.1 ArtMarket Budapest  

 

Kortárs nemzetközi képzőművészeti vásárt rendeznek Budapesten 2011 októberében ArtMarket Budape

st címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28086 

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

2.2 Szorgos szombat a Határon Túli Magyarok Fesztiválján  

 



Szorgos szombatot rendeznek a bútorfestés iránt érdeklődőknek a 2011 szeptemberében huszadik alkal

ommal megrendezendő Határon Túli Magyarok Fesztiválján. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28087 

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

2.3 Pályázati szeminárium és tréning  

 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Pályázati szeminárium és tréning címmel szakmai programot rendez Bud

apesten. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28089 

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

2.4 Szlovén-magyar partnerkereső szeminárium  

 

A Tempus Közalapítvány 2011 októberében szlovén-

magyar partnerkereső szemináriumot rendez az Európa a polgárokért program keretében. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28096 

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

2.5 Szépíró mesterkurzus  

 

Szépíró mesterkurzust indít 2011 őszén a Magyar Író Akadémia. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28101 

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

2.6 Etikett és protokoll mesterkurzus  

 

Etikett és protokoll mesterkurzust indít 2011 őszén a Magyar Író Akadémia. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28102 

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

2.7 Zenei világfórum Tallinnban  

 

A Nemzetközi Zenei Tanács 2011 őszén rendezi meg negyedik alkalommal a Zenei világfórumot. (KultúrP

ont) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28103 

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

2.8 Már lehet nevezni a 13. Kaleidoszkóp VersFesztiválra  

 

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg 2011 októberében a Kaleidoszkóp VersFesztivált, amelyre már 

várják a nevezéseket. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28113 

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

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. PARTNERKERESÉSEK 

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

3.1 Társszervezőt keres egy brit szociális vállalkozás  

 

Az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt egy brit szociális vállal

kozás. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28093 

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

3.2 Társszervezőt keres egy spanyol város  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy spanyolországi vá

ros. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28106 

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

3.3 Török projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keresnek egy, az EU Kultúra programja keretében benyújtandó török pályázathoz. (KultúrP



ont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28107 

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

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

4. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

4.1 Ösztöndíjpályázatok határon túli magyar íróknak és irodalmároknak  

 

Pályázatot hirdet határon túli magyar íróknak és irodalmároknak a NEFMI a Székely János-

, a Gion Nándor-, a Schöpflin Aladár-, a Benedek Elek- és a Franyó Zoltán-ösztöndíjra. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28079 

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

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

 

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

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

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

5.1 Magyar fotósok sikerei külföldön  

 

Péli László E-

MAFOSZ, Kerekes István EIAP/g és Bese Zoltán EFIAP fotográfus ért el újabb sikereket külföldi pályázatok

on. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28090 

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

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

 

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

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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

6.1 Szeptember: a kulturális örökség hónapja  

 

2011 szeptemberében Európa 50 országában rendezik meg az Európai Örökség Napokat, amelynek rend

ezvényeire több mint 20 millió embert várnak. A magyarországi Kulturális Örökség Napjai keretében szá

mos budapesti és vidéki épületbe nézhetnek be az érdeklődők. (KultúrPont) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28100 

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

 

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

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

vel. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információk

at ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kult

urpont.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 koordinátora, 

működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 


