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

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

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

1.1 Közzétették az 1.2.1 és a 2. terület eredményeit  

 

2012. február 28-án és 29-én az EACEA közzétette a rövidtávú együttműködési projektek (1.2.1-

es terület) és az éves működési támogatások (2-es terület) eredményeit. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29328 

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

1.2 Vidéki túrára indul a KultúrPont Iroda  

 

2012. kora tavaszán irodánk vidéki városokban ismerteti a Kultúra Programot. Túránk első három állomá

sa Pécs, Győr és Szolnok lesznek. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29327 

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

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

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

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

 

2.1 Rügyfakadás - verspályázat  

 

Verspályázatot hirdet 16 éven felüli alkotóknak az Amatőr Művészek Fóruma. (SFF Tender) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29308 

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

2.2 A madarak felszállnak - képzőművészeti pályázat  

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet iskolásoknak a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a Bolyai Farkas 

Alapítvány A madarak felszállnak címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29309 

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

2.3 Pályázat szabadtéri színházak támogatására  

 

Pályázatot hirdet az V. kategóriába sorolt szabadtéri színházak támogatására a NEFMI. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29310 

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

2.4 Pályázat nemzetiségi színházak támogatására  

 

Pályázatot hirdet az V. kategóriába sorolt nemzetiségi színházak támogatására a NEFMI. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29311 

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

2.5 Új padlástér - novellapályázat  

 

Háromkörös novellapályázatot hirdet a Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület Új padl

ástér címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29312 

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

2.6 Belsőépítészeti pályázat  

 

Az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet a Crescendo Nyári Akadémia irodájának b

elsőépítészeti megtervezésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29313 

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

2.7 A Fejér megyei Diáknapok képző- és iparművészeti pályázata  



 

Pályázatot hirdetnek a Fejér megyei Diáknapok szervezői egyéneknek és alkotóközösségeknek képző-

 és iparművészeti alkotások készítésére. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29314 

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

2.8 In the Palace - nemzetközi rövidfilm-pályázat  

 

Pályázatot hirdetnek a tizedik alkalommal megrendezendő In the Palace Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál 

szervezői a fesztiválon való részvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29317 

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

2.9 Tisztelgés Zórádnak - pályázat  

 

Pályázatot hirdet a Hommage á Zórád című kiállításon való részvételre a Magyar Képregény Szövetség. (

SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29319 

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

2.10 UniCredit Tehetségprogram - a kortárs művészetért  

 

Alkotói pályázatot hirdet fiatal művészeknek az UniCredit Bank. A pályázaton művészeti felsőoktatási int

ézmények hallgatói és fiatal diplomásai vehetnek részt. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29320 

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

2.11 Szakértői tanulmányutak - egyéni pályázat  

 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság szakértői tanulmányutak megvalósításának támogatására. (Tempu

s) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29321 

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

2.12 Tiszta víz - fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet Tiszta víz címmel a BWT Hungary. (SFF Tender) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29322 

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

2.13 Pályázat külföldi magyar emlékhelyek támogatására  

 

Pályázatot hirdet külföldi magyar emlékhelyek és emlékek létesítésére és felújítására, valamint környeze

tük ápolására a Külügyminisztérium. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29323 

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

2.14 Fotóhónap 2012 - pályázat  

 

A Fotóhónap 2012 rendezvénysorozat keretében kiállítások, szakmai rendezvények szervezésére hirdet 

pályázatot a Magyar Fotóművészek Szövetsége. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29324 

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

2.15 23. Design Biennálé - pályázat  

 

Pályázatot hirdetnek a 23. Design Biennálén való részvételre a rendezvény szervezői. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29325 

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

2.16 Zsámbék, ahogy én látom - pályázat  

 

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár és a zsámbéki önkormányzat művészeti pályázatot hirdet

 Zsámbék, ahogy én látom: műemlékek nyomában - velünk élő történelem címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29326 

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

2.17 VIII. Polák Margit hímzéspályázat  

 

A Vajdasági Magyar Folklórközpont nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Polák Margit hímzéspályázatot. (

KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29330 



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

2.18 Comenius előkészítő látogatások - pályázat  

 

Pályázatot hirdet Comenius Iskola együttműködések, a Comenius Régió, a Comenius Hálózatok, a Comen

ius Multilaterális projektek és a Comenius Kiegészítő tevékenységek előkészítő látogatásaira az Európai B

izottság. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29332 

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

2.19 Erasmus disabled - pályázat  

 

Erasmus ösztöndíjat elnyert, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatóknak, oktatóknak hirdet p

ályázatot az Európai Bizottság Erasmus disabled címmel. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29333 

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

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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

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

3.1 Gyakornokot keres az Amerikai Magyar Könyvtár  

 

Angolul felsőfokon beszélő gyakornokot keres a New York-

i székhelyű Amerikai Magyar Könyvtár. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29318 

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

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

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 



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

4.1 II. Országos Népi Bútorfestő Találkozó  

 

Második alkalommal rendezik meg 2012 tavaszán az Országos Népi Bútorfestő Találkozót Kecskeméten. 

(KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29334 

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

4.2 Múzeumi vezetői ismeretek - továbbképzés  

 

Szakmai továbbképzést indít múzeumi vezetőknek és szakalkalmazottaknak Múzeumi vezetői ismeretek 

címmel a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29335 

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

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

 

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

5. PARTNERKERESÉSEK 

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

5.1 Társszervezőt keres egy szerb szervezet  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy szerb szervezet. (

KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29307 

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

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

 

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

6. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

6.1 Ösztöndíj művészeti menedzsereknek  

 

Művészeti menedzsereknek hirdet ösztöndíjat egy 2012-

es gyakorlati továbbképzésen való részvételre az IUGTE és az ArtUniverse. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29316 



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

 

(C) 2012 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. 

 

A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 


