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

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

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

1.1 Asghar Farhadi kapja az EU MEDIA-díját   

 

Asghar Farhadi iráni rendező veheti át 2012 májusában az EU MEDIA-díját a Cannes-

i Filmfesztiválon. (Midday Express) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29532 

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

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

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

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

 

2.1 Forgó Morgó - mese- és rajzpályázat  

 

A CECED Magyarország Egyesülés mese- és rajzpályázatot hirdet Forgó Morgó címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29528 

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

2.2 Imázs- és reklámfilm Keszthely - pályázat  

 

Pályázatot hirdet a keszthelyi önkormányzat Imázs- és reklámfilm Keszthely címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29511 

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



2.3 Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat  

 

A TINTA Kiadó pályázatot hirdet kistérségi ellátást, mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó könyvtáraknak sz

ótárállományuk bővítésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29529 

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

2.4 IX. Janikovszky Éva meseíró pályázat  

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kilencedik alkalommal hirdeti meg a Janikovszky Éva meseíró pályázatot

 gyerekeknek. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29531 

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

2.5 Nyitott szemmel, nyitott szívvel - kisfilmes és fotópályázat  

 

Kisfilmes és fotópályázatot hirdetnek Nyitott szemmel, nyitott szívvel -

 a Jóakarat ereje címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29533 

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

2.6 Pályázat az EU FP7 programban való részvételre  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az EU FP7 keretprogramjában és egyéb közös EU-

s kezdeményezésekben való magyar részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29534 

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

2.7 Rajzpályázat Mindszenty József emlékév alkalmából  

 

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákoknak a Mindszent

y József emlékév alkalmából. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29535 

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

2.8 Pályázat az Év Háza Díjra  

 



Pályázatot hirdet a 2012-

es Év Háza Díj odaítélésére a Magyar Építőművészek Szövetsége. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29536 

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

2.9 Pályázat európai filmek forgalmazásának támogatására  

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA 2007 program keretében európai filmek nemzetközi forg

almazásának támogatására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29540 

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

2.10 Pályázat nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására  

 

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására hirdet pályázatot a 2012-

es évre a Wekerle Sándor Alapkezelő. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29542 

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

2.11 Pályázat nemzetiségi táborok támogatására  

 

Magyarországon és az anyaországban megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrz

ő és olvasó táborok támogatására hirdet pályázatot a 2012-

es évre a Wekerle Sándor Alapkezelő. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29543 

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

2.12 Pályázat nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására  

 

Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-

továbbképzések támogatására hirdet pályázatot a 2012-

es évre a Wekerle Sándor Alapkezelő. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29544 

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

2.13 Pályázat nemzetiségi önkormányzatok intézményeinek támogatására  

 



Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására hirdet pályázatot a 2

012-es évre a Wekerle Sándor Alapkezelő. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29546 

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

2.14 Pályázat nemzetiségi szervezetek támogatására  

 

Nemzetiségi szervezetek 2012. évi költségvetési támogatására hirdet pályázatot a Wekerle Sándor Alapk

ezelő. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29547 

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

2.15 Budapest - ami a képeslapokról kimaradt  

 

Film- és fotópályázatot hirdet a Hetedik Sor Közepe Alkotói Csoport Budapest -

 ami a képeslapokról kimaradt címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29550 

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

2.16 Karc - plakátpályázat  

 

A JamPolo.com plakátpályázatot hirdet Karc címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29551 

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

2.17 Odoo Gardrobe ruhatervező pályázat  

 

A BME Solar Decathlon Odoo projekt csapata ruhatervező pályázatot hirdet Odoo Gardrobe címmel a pr

ojekt formaruhájának megtervezésére. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29552 

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

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 Fizikai színházi műhely Budapesten  

 

2012 tavaszán fizikai színházi műhelyt tart Budapesten Irina Andreeva rendező-

koreográfus és Henriette Rietveld dramaturg a Home:scape projekt keretében. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29530 

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

3.2 Idegenek a kertemben - médiaprojekt-fejlesztési műhely  

 

Médiaprojekt-

fejlesztési műhelyt szervez szakembereknek Idegenek a kertemben címmel a Palantír Film Alapítvány. (P

ályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29537 

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

3.3 Aktív európai emlékezet - pályázatíró szeminárium  

 

Pályázatíró szemináriumot szervez az Európa a polgárokért program Aktív európai emlékezet alprogramj

áról a Tempus Közalapítvány. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29538 

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

3.4 Testvérvárosi találkozók - pályázatíró szeminárium  

 

Pályázatíró szemináriumot szervez az Európa a polgárokért program Testvérvárosi találkozók alprogramj

áról a Tempus Közalapítvány. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29539 

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



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

4. PARTNERKERESÉSEK 

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

4.1 Társszervezőt keres egy olasz vállalat  

 

A franciaországi Europa Productions társszervezőt keres Panharmonicon című projektjéhez. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29512 

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

4.2 Társszervezőt keres az Europa Productions  

 

Az Europa Productions társszervezőt keres három orosz darab színre viteléhez. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29520 

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

4.3 Az Europa Productions társszervezőt keres  

 

Társszervezőt keres egy dráma színre viteléhez az Europa Productions. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29522 

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

4.4 Színműíró pályázathoz keresnek társszervezőt  

 

Társszervezőt keres két európai színműíró verseny megrendezéséhez az Europa Productions. (KultúrPont

) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29527 

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

4.5 Társzervezőt keres a Gorka Múzeum  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához a Gorka Múzeum. (Ku

ltúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29469 

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

4.6 Szlovén város társszervezőt keres  

 



Társszervezőt keres egy nemzetközi filmfesztiválhoz a szlovéniai Ptuj. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29549 

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

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

 

 

(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. 


