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

======= 

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

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

======= 

1.1 Mentsük meg a reményt! - fotópályázat  

 

Mentsük meg a reményt! címmel hirdet fotópályázatot az Új Akropolisz Kulturális Közhaszn

ú Egyesület. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30234 

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

1.2 Térjünk a tárgyra - fotópályázat  

 

Térjünk a tárgyra címmel hirdet fotópályázatot az ember és a tárgy viszonyának megjelenítésé

re a DesignShop.eu. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30235 

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

1.3 Pályázat OTKA-támogatott kutatások közzétételére  

 

Pályázatot hirdet az OTKA által támogatott kutatások közzétételére az OTKA Bizottsága. (Pál

yázatmenedzser) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30236 

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

1.4 Közös sikerek a mindennapokban - rajzpályázat  

 

Közös sikerek a mindennapokban címmel hirdet rajzpályázatot gyerekeknek az NFÜ. (Pályáz

atmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30237 

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

1.5 Névpályázat egy alkotóművészeti inkubátorházra  

 

A FÜGE pályázatot hirdet egy 2012 őszén nyíló független előadó-

 és alkotóművészeti inkubátorház nevének kitalálására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30242 

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

1.6 <19 Szabadfogású Számítógép Verseny  

 

A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ tizedik alkalommal hirdet pályázatot 19 évnél fi

atalabb kreatív számítógépeseknek a <19 Szabadfogású Számítógép Versenyen való részvétel

re. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30243 

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

1.7 Média a Tehetségekért Díj  

 

Pályázatot hirdet az Új Európa Alapítvány a Média a Tehetségekért Díj odaítélésére. (Pályázat

figyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30244 

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

1.8 MOL Tehetségtámogató Program  

 

A MOL Új Európa Alapítvány pályázatot hirdet diákoknak a MOL Tehetségtámogató Progra

mban való részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30245 

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

1.9 Lakástextil-tervező pályázat  

 

A Gardénia első alkalommal hirdet lakástextil-

tervező pályázatot pályakezdő textiltervezőknek, egyetemi és főiskolai hallgatóknak. (KultúrP

ont) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30246 

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

1.10 Már várják a jelentkezéseket a fiatal fordítói versenyre  

 

2012 novemberében ismét megrendezik a Juvenes Translatores fordítói versenyt, amelyre már

 várják a középiskolák nevezéseit. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30247 

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

1.11 A diadalív árnyéka - pályázat diákoknak  

 

Levelező pályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak A diadalív árnyéka címmel a 

Szépművészeti Múzeum. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30251 

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

1.12 WAMP+ pályázat  

 

A WAMP wasárnapi művész piac rendezői pályázatot hirdetnek művészeknek a WAMP+ sze

kcióban való részvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30252 

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

1.13 4 for Europe - középiskolás pályázat  

 

Uniós témájú vetélkedőt rendeznek 2012. szeptemberi kezdettel 4 for Europe címmel középis

kolás diákoknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30253 

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

1.14 NKA: pályázat kis költségvetésű hagyományos folyóiratokra  

 

Az NKA Folyóirat-

kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet legfeljebb 6 millió forint összköltségvetésű, hagyományo

s módon megjelentetett folyóiratok támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30256 

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

1.15 NKA: pályázat legalább 10 lapszámos hagyományos folyóiratokra  

 

Pályázatot hirdet évente legalább 10 lapszámmal megjelenő, legalább 11,5 millió forint összk

öltségvetésű, nyomtatott folyóiratok támogatására az NKA Folyóirat-

kiadás Kollégiuma. (NKA) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30258 

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

1.16 NKA: pályázat kis költségvetésű internetes folyóiratokra  

 

Pályázatot hirdet legfeljebb 4,5 millió forint összköltségvetésű internetes folyóiratok támogatá

sára az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30259 

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

1.17 NKA: pályázat nagy költségvetésű internetes folyóiratokra  

 

Pályázatot hirdet legalább 4,5 millió forint összköltségvetésű internetes folyóiratok támogatás

ára az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30260 

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

1.18 NKA: pályázat kulturális fesztiválok támogatására  

 

Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális fesztiválok támogatás

ára. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30261 

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

1.19 NKA: pályázat nagy költségvetésű hagyományos folyóiratokra  

 

Pályázatot hirdet legalább 6 millió forint összköltségvetésű, hagyományos módon megjelentet

ett folyóiratok támogatására az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30257 

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

1.20 Kábé 10 - élő installáció pályázat  

 

A Tünet Együttes fennállásának tízéves évfordulója alkalmából pályázatot hirdet élő installáci

ók tervezésére Kábé 10 címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30262 

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

1.21 Pályázat EU angol szaknyelvi képzés megtartására  

 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az EU angol szaknyelvi képzés felsőoktatási intéz

mények tanulmányi és nemzetközi osztályán dolgozó adminisztratív munkatársai számára cím

ű képzés megtartására. (Tempus Közalapítvány) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30263 

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

1.22 Szárnyas cipő, szárnyaló képzelet! - rajzpályázat  

 

Szárnyas cipő, szárnyaló képzelet! címmel rajzpályázatot hirdet a Goodyear-

Biztonságos Óvoda program óvodásoknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30265 

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

1.23 Pályázat '56-os emlékműsor összeállítására  

 

Pályázatot hirdet egyetemi hallgatóknak a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány '56

-os emlékműsor összeállítására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30267 

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

1.24 Pályázat az Önkéntességért Díjra  

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány pályázatot hirdet a 2012-

es Önkéntességért Díj odaítélésére. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30268 

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

1.25 Ciao! Beszéljünk olaszul! - pályázat iskolásoknak  

 

A budapesti Olasz Kultúrintézet pályázatot hirdet iskolásoknak Ciao! Beszéljünk olaszul! cím

mel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30277 

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

1.26 Strukturális támogatás civil társadalmi szervezeteknek  

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Európa a polgárokért program keretében európai szi

ntű civil társadalmi szervezetek strukturális támogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30278 

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

1.27 A világ más szemmel - alkotópályázat  

 

Alkotópályázatot hirdet az ALLEE Bevásárlóközpont és az Autisták Országos Szövetsége A v

ilág más szemmel címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30279 

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



1.28 Pályázat Az Év Honlapja Díjra  

 

A Magyar Marketing Szövetség pályázatot hirdet vállalkozásoknak és magánszemélyeknek A

z Év Honlapja Díj odaítélésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30280 

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

1.29 OTKA pályázat nemzetközi együttműködések támogatására  

 

Pályázatot hirdet az OTKA Bizottsága nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások tá

mogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30281 

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

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

======= 

2. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

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

=======  

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

 

2.1 Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó és szakmai fórum  

 

Hatodik alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót 2012 szeptemberében. 

A találkozó kísérőprogramjaként A táncművészet aktuális helyzete és szerepe 2012-

ben címmel szakmai fórumot is rendeznek a Pécsi Nemzeti Színházban. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30250 

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

2.2 I.F. O.N.L.Y. Nemzetközi Fesztivál  

 

Nemzetközi művészeti fesztivált rendeznek I.F. O.N.L.Y. címmel 2012 novemberében Írorszá

gban. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30269 

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

2.3 VIII. Országos Népmese Konferencia  

 

2012 szeptemberében nyolcadik alkalommal rendezi meg a Magyar Olvasástársaság az Orszá

gos Népmese Konferenciát. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30276 

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

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 szerb szervezet  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához a Kultura

Nova szerb szervezet. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30241 

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

3.2 Brit partnerkereső adatbázis  

 

Partnerkereső adatbázis nyílt brit szervezetekkel együttműködni kívánó szervezeteknek a Cult

ure Fund portálján. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30273 

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

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

======= 

4. ÖSZTÖNDÍJAK 

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

======= 

4.1 Alkotóházi program Montrealban  

 

Alkotóházi programot hirdet az új média területének alkotóinak az Agence TOPO művészeti 

központ. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30249 

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

4.2 Alkotóházi ösztöndíj Dániába  

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet előadóművészeknek a dániai Bora Bora színház. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30270 

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



4.3 A Finn Kulturális Alapítvány ösztöndíjai  

 

Alkotóházi ösztöndíjakat hirdet német fordítóknak, zenészeknek, vizuális művészeknek és böl

csészeknek a Finn Kulturális Alapítvány. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30271 

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

4.4 Alkotóházi ösztöndíj fotósoknak  

 

Hat hónapos alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek fotósoknak a Jersey-szigetre. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30272 

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

4.5 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2013  

 

Pályázatot hirdet a MÖB a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra bármely tudományágban már o

klevelet szerzett magyar állampolgároknak. (Balassi Intézet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30282 

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

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

 

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

======= 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

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

======= 

5.1 Szabó Márta újabb sikerei  

 

Szabó Márta fotóművész újabb sikereket ért el Ukrajnában és Szlovéniában. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30254 

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

5.2 Kerekes István legújabb díjai  

 

Kerekes István Szlovéniában és Kínában szerepelt sikeresen alkotásaival. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30255 

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

5.3 Ibsen-díjat kapott a Független Színház  

 

A Független Színház három másik produkció mellett megkapta az Ibsen-

díjat. Az ösztöndíjnak köszönhetően a szociális színház a következő hónapokban hátrányos he

lyzetű, cigány fiatalok részvételével kidolgozhatja a Peer Gynt átiratát. (KultúrPont) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30264 

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

5.4 Magyar siker a Fermói Nemzetközi Ütőversenyen   

 

Keresztes Magor Szabolcs első helyen végzett az 5. Fermói Nemzetközi Ütőverseny kisdob k

ategóriájában. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30275 

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

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

 

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

======= 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

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

======= 

6.1 A Média Építészeti Díja  

 

A Katona József Színházban 2012 októberében adják át a Média Építészeti Díját. A döntőbe h

at épület és öt terv jutott be, ezek közül választ a magyarországi médiumok képviselőiből álló 

zsűri. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30239 

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

 

(C) 2012 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. 

 

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


