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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=========================================================================
=
1.1 Boldog karácsonyt kívánunk! 

Ezúton kíván Irodánk minden kedves Olvasónknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikeres, kul
turális programokban gazdag Újesztendőt!

Ünnepi videónkat megtekintheti <a href="http://www.youtube.com/watch?
v=1DsxYfMRTgE&feature=youtu.be" target=_blank><b>itt</b></a> (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31052
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Elhárultak az Erasmust fenyegető finanszírozási nehézségek 

A tagállamok és az Európai Parlament elhárította az Erasmus programot fenyegető finanszírozási nehéz
ségeket. A megállapodásnak köszönhetően megszűnt a 2013-as finanszírozás bizonytalansága. (Tempu
s)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31017
--------------------------------------------------------------------------
1.3 Tagfelvétel az Európai Unió Ifjúsági Zenekarába! 

A 2013/2014-as évadra is várja 14 és 24 év közötti (1988. január 01. és 1998. december 31. között szül
etett) fiatal zenészek jelentkezését az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (European Union Youth Orchestr
a - EUYO). (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31023
--------------------------------------------------------------------------
1.4 Eurimages-döntések  

Az Eurimages igazgatótanácsa 129. ülésén európai koprodukciós filmek támogatásáról döntött Dubajba
n. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31031
--------------------------------------------------------------------------
1.5 Online kultúrpolitikai felmérés  

Az Ecorys online felmérésben kéri ki kulturális szervezetek véleményét az európai kultúrpolitikáról. (K
ultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31042
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Az S28MAG pályázata 

Cikkíró pályázatot hirdet az S28MAG az interkulturalizmus, az oktatás és képzés, valamint a határok té
májában. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30999
--------------------------------------------------------------------------
2.2 A Japán Alapítvány pályázata 

A Japán Alapítvány Budapesti Irodája pályázatot hirdet 2012/2013-as évben Magyarországon és Közép
-Kelet Európában megvalósuló projektek, programok támogatására. (pályázatok.org)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31004
--------------------------------------------------------------------------
2.3 MEDIA: i2i Audiovisual pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet független gyártó vállalatoknak a MEDIA program keretében i2i 
Audiovisual címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31005
--------------------------------------------------------------------------
2.4 MEDIA: TV sugárzás pályázat 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében TV sugárzás címmel. (Pályázatfig
yelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31008
--------------------------------------------------------------------------
2.5 MEDIA: gyártás-előkészítés, csomagtervek 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében gyártás-előkészítés, csomagtervek 
címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31009
--------------------------------------------------------------------------
2.6 MEDIA: szelektív mozi forgalmazás 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében szelektív mozi forgalmazás címm
el. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30992
--------------------------------------------------------------------------
2.7 A család - fotópályázat 

A Flesch Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet a Házasság Hete 2013 jegyében A család címmel. (Pályá
zatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31010
--------------------------------------------------------------------------
2.8 Játékos ember - fotópályázat 

Játékos ember címmel fotópályázatot hirdet a Magyar Társasjátékos Egyesület. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31011



--------------------------------------------------------------------------
2.9 Pályázat a MediaWave fesztiválra 

Pályázatot hirdetnek a MediaWave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál szervezői a fesztiválon való rés
zvételre. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31012
--------------------------------------------------------------------------
2.10 MEDIA: interaktív alkotások 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében interaktív alkotások címmel. (Pál
yázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31013
--------------------------------------------------------------------------
2.11 MEDIA: mozik digitalizálása  

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében mozik digitalizálása címmel. (Pál
yázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31014
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Jószomszédság és megértés 2013. évi díja - pályázat 

Pályázatot hirdet Martonyi János külügyminiszter és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter a Jószo
mszédság és megértés 2013. évi díjának odaítélésére. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31021
--------------------------------------------------------------------------
2.13 Vas-film 9 - pályázat 

A kilencedik alkalommal megrendezendő Vas-film Vas megyei Függetlenfilm Fesztivál szervezői pályá
zatot hirdetnek a fesztiválon való részvételre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31022
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Vers- és prózamondó verseny 

A Mészöly Miklós Egyesület pályázatot hirdet a Mészöly Miklós születésének 92. évfordulójára megre
ndezendő vers- és prózamondó versenyen való részvételre. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31024
--------------------------------------------------------------------------



2.15 Tanulmányíró pályázat 

A Filmszem online filmtörténeti és filmtudományi folyóirat pályázatot hirdet tanulmányok írására. (Pál
yázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31025
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Pályázat cigányzenészeknek 

A Kecskemétfilm Kft. pályázatot hirdet egy cigány mesékből készülő filmsorozat főcímzenéjének megí
rására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31026
--------------------------------------------------------------------------
2.17 Mit jelent neked a tudomány? - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet az Európai Bizottság Mit jelent neked a tudomány? címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31027
--------------------------------------------------------------------------
2.18 Mozogj, hogy láthass! - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet az Over Magazin Mozogj, hogy láthass! címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31029
--------------------------------------------------------------------------
2.19 BP Portrait Award - pályázat 

Pályázatot hirdet a londoni Nemzeti Arcképtár BP Portrait Award címmel. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31030
--------------------------------------------------------------------------
2.20 Poszterpályázat 

Poszterpályázatot hirdet a Pengír szövegírói csapata és a Krefiti Magazin. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31035
--------------------------------------------------------------------------
2.21 Tervezd meg a jövő palackját! - dizájnpályázat 

A Heineken dizájnpályázatot hirdet Tervezd meg a jövő palackját! címmel. (Pályázatfigyelő)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31036
--------------------------------------------------------------------------
2.22 Karácsonyi fények - fotó- és rajzpályázat 

Fotó- és rajzpályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Karácsonyi fények cím
mel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31037
--------------------------------------------------------------------------
2.23 Karácsony, ahogyan én látom - fotópályázat 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a MontázsMagazin fotópályázatot hirdet Karácsony, ahogyan é
n látom címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31038
--------------------------------------------------------------------------
2.24 Gospel kórus felvételt hirdet 

A Nem Adom Fel Alapítvány felvételt hirdet Magyarország első fogyatékos emberekből álló Gospel kó
rusába. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31050
-------------------------------------------------------------------------- 
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 Mediterranea 16 Fiatal Művészek Biennáléja 

Várják 35 évnél fiatalabb művészek jelentkezését a 2013 nyarán megrendezendő Mediterranea 16 Fiata
l Művészek Biennáléjára. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31001



--------------------------------------------------------------------------
3.2 Eurocinema Expo 2013 

Harmadik alkalommal rendezik meg Krakkóban az Eurocinema Expo konferenciát 2013 februárjában. (
KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31002
--------------------------------------------------------------------------
3.3 NEU/NOW Fesztivál 

Végzős vagy nemrég végzett művészek jelentkezését várják a 2013 nyarán megrendezendő NEU/NOW 
Fesztiválra. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31003
--------------------------------------------------------------------------
3.4 Konzultáció a Bizottság új stratégiájáról 

A Régiók Bizottsága 2013 januárjában konzultációt tart az Európai Bizottság új stratégiájáról. (KultúrP
ont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31018
--------------------------------------------------------------------------
3.5 Les Rencontres-konferencia Dublinban 

Konferenciát szervez a kultúra és a fenntartható fejlődés témájában a Les Rencontres 2013 tavaszán Du
blinban. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31032
--------------------------------------------------------------------------
3.6 Városi stratégiák - utazó műhely 

Spanyolországban tíznapos műhelyt rendeznek 2013 februárjában építészeknek, építész hallgatóknak, f
iatal dizájnereknek és művészeknek. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31041
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
4.1 Társszervezőt keres egy brit szervezet 

Társszervezőt keres fogyatékkal élő fiatalok tanításával foglalkozó projektjéhez egy brit szervezet. (Me



mber Search Call)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31048
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
5.1 Olaszországi ösztöndíjpályázat 

Az olasz Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet egy olaszországi tanulmányúton való részvétel
re. (Balassi Intézet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31039
--------------------------------------------------------------------------
5.2 CEC ArtsLink ösztöndíj  

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet zenészeknek a CEC ArtsLink. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31040
--------------------------------------------------------------------------
5.3 Ösztöndíjpályázat román állampolgároknak 

Pályázatot hirdet az EMMI és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre 
és részképzős tanulmányútra román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek. (Emberi Erő
források Minisztériuma)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31043
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Ösztöndíjpályázat horvát állampolgároknak 

Pályázatot hirdet az EMMI és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre 
és részképzős tanulmányútra horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek. (Emberi Erő
források Minisztériuma)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31044
--------------------------------------------------------------------------
5.5 Ösztöndíjpályázat ukrán állampolgároknak 

Pályázatot hirdet az EMMI és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre 
és részképzős tanulmányútra ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek. (Emberi Erőf



orrások Minisztériuma)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31045
--------------------------------------------------------------------------
5.6 Ösztöndíjpályázat szlovákiai magyaroknak 

Pályázatot hirdet az EMMI és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre 
és részképzős tanulmányútra szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek. (Emberi Er
őforrások Minisztériuma)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31046
--------------------------------------------------------------------------
5.7 Ösztöndíjpályázat szerbiai magyaroknak 

Pályázatot hirdet az EMMI és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre 
és részképzős tanulmányútra szerbiai állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek. (Emberi Er
őforrások Minisztériuma)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31047
--------------------------------------------------------------------------
5.8 Ifjúsági Vezetői Program Közép Európával - pályázat 

Pályázatot hirdet Ifjúsági Vezetői Program Közép Európával címmel a Meridian Nemzetközi Központ. 
(Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31049
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=========================================================================
=
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
6.1 Közlemény a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tudnivalókról 

A Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság közleményt tett kö
zzé a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tudnivalókról. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31019
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Grundtvig: megváltozott feltételek 

2013-ban megváltozott feltételekkel pályázhatnak a szervezetek a Grundtvig felnőtt tanulói műhely pál



yázaton. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31015
--------------------------------------------------------------------------
6.3 Kulturális mobilitás kezdőknek 

Kutatási anyagot tett közzé Lépj! - Kulturális mobilitás kezdőknek címmel az On the Move. (on-the-m
ove)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31033
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölés
ével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett informáci
ókat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@k
ulturpont.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 koordinátor
a, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

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


