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

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

1.1 ZENE-ZOOM fotópályázat  

 

A Fejér Megyei Művelődési Központ ZENE-

ZOOM címmel pályázatot hirdet koncertfelvételek készítésére. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29911 

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

1.2 Pályázat ösztöndíjas fotográfusképzésre  

 

A Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjas fotográfusképzésen való részvételre. (Pályázatfigy

elő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29913 

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

1.3 Cikkíró pályázat  

 

Az ArtsOnline cikkíró pályázatot hirdet. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29914 

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

1.4 Media Mundus pályázat 2013  

 

Az Európai Bizottság a 2013-

as évre is meghirdeti Media Mundus pályázatát, amellyel a harmadik országok audiovizuális szakemberei

vel folytatott együttműködéseket támogatják. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29916 

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

1.5 Öntsd formába! - tervezői pályázat  

 

Tervezői pályázatot hirdet a Concrete by Giacotti Öntsd formába! címmel. (Pályázatfigyelő) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29922 

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

1.6 p5tömfilm pályázat 2.0 - Balatoni nyár  

 

Kisfilmpályázatot hirdet p5tömfilm pályázat 2.0 - Balatoni nyár címmel a Webse. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29923 

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

1.7 Minden lehet játék - fotópályázat  

 

Minden lehet játék címmel fotópályázatot hirdet a Játéktanoda. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29924 

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

1.8 Teremtsd meg a JAM-divatot! - pályázat  

 

Ruhatervező pályázatot hirdetnek Teremtsd meg a JAM-divatot! címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29925 

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

1.9 Steampunk rajzpályázat  

 

A Fiction Kult és a Galaktika rajzpályázatot hirdet Steampunk rajzpályázat címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29928 

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

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

2. PARTNERKERESÉSEK 

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

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

 

2.1 Olasz tartomány társszervezőt keres  

 

Társszervezőt keres kulturális projektjéhez Pesaro Urbino olasz tartomány. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29912 



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

2.2 Török projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keres kulturális projektjéhez egy török múzeum. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29917 

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

2.3 Társszervezőt keresnek egy török projekthez  

 

Törökország társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához. (KultúrP

ont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29921 

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

2.4 Társszervezőt keres egy brit egyetem  

 

Társszervezőt keres kulturális projektjéhez egy brit egyetem. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29926 

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

2.5 Olasz projekthez társszervezőt keresnek  

 

Társszervezőt keres építészeti projektjéhez az olasz ALA Assoarchitetti. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29927 

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

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. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

3.1 Művészeti ösztöndíj Németországba  

 

Ösztöndíjat hirdet művészeknek a németországi Akademie Schloss Solitude. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29918 

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

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

4. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

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

4.1 Kerekes István sikerei  

 

Kerekes István EFIAP/p fotóművész Franciaországban, Budapesten és Horvátországban ért el újabb siker

eket. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29920 

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

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

 

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

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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

5.1 100 millió forint a magyar irodalom és könyvkultúra népszerűsítésére  

 

A Nemzeti Kulturális Alap 2012 és 2014 között évi 100 millió forint támogatást nyújt a magyar irodalom 

és könyvkultúra népszerűsítésére a Publishing Hungary program keretében. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29915 

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

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

 

 

(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. 


