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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

1.1 Az OIK műfordítás-pályázata

 

Műfordítás-pályázatot hirdet az OIK fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára.

(KultúrPont) 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) műfordítás-pályázatot hirdet a Nyelvek Európai Napja és a 
Magyar-Olasz Kulturális Évad alkalmából. A pályázatra fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező 
műfordítók alkotásait várják. Tomaso Kemeny Melody című kötetéből az Azzurro rogo il mare és a La 
Regina... » Tovább

 
1.2 A gondolatok értéke - 2013. nyár
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Az Irodalmi Rádió pályázatot hirdet A gondolatok értéke - 2013. nyár címmel magyar nyelven alkotó költőknek.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet magyar nyelven alkotó költőknek A gondolatok értéke - 2013. nyár címmel az Irodalmi 
Rádió. A kiválasztott alkotásokat hanghordozón, nyomtatásban, interneten, egy rádióműsorban és egy 
felolvasóesten mutatják be. Beküldési határidő: 2013. július 30. » Tovább

 
1.3 Peron Music Tehetségkutató Fesztivál

 

Pályázatot hirdet a Peron Music Alapítvány zenekaroknak a Peron Music Tehetségkutató Fesztiválon való részvételre.

(KultúrPont) 

A Peron Music Alapítvány pályázatot hirdet zenekaroknak a 2013. szeptember 14-én megrendezendő Peron
Music Tehetségkutató Fesztiválon való részvételre. A pályázaton a Kárpát-medencében működő, feltörekvő 
zenekarok vehetnek részt. Pályázati határidő: 2013. augusztus 1. » Tovább

 
1.4 4. Ágens Nemzetközi Digitális Fotópályázat
Az Ágens Reklám és Kereskedelmi Kft. negyedik alkalommal hirdeti meg az Ágens Nemzetközi Digitális Fotópályázatot.

(Pályázatmenedzser) 

Negyedik alkalommal hirdeti meg az Ágens Reklám és Kereskedelmi Kft. az Ágens Nemzetközi Digitális 
Fotópályázatot. A pályázatra általános – színes; valamint általános – monokróm kategóriában várják az 
alkotásokat. Egy szerző kategóriánként legfeljebb négy alkotással... » Tovább
 
1.5 Meghívásos pályázat kulturális fesztiválok támogatására
Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet kulturális fesztiválok támogatására.

(NKA) 

Meghívásos pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma a 2014. január 
1. és 2016. december 31. közötti időszakra kulturális fesztiválok támogatására, a magyar kultúra rangjának 
és színvonalának megőrzésére és erősítésére. A támogatásra szánt keretösszeg 345 millió... » Tovább
 
1.6 Mo(nu)ment fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Goethe Intézet Mo(nu)ment címmel 16 és 25 év közötti fiataloknak.

(KultúrPont) 

A budapesti, a pozsonyi (Szlovákia), a prágai (Csehország), a vilniusi (Litvánia) és a varsói 
(Lengyelország) Goethe Intézet Mo(nu)ment címmel fotópályázatot hirdet fiataloknak. A pályázatra 16 és 
25 év közötti fiatalok olyan fotóit várják, amelyek emlékművekről és szimbólumokról alkotott... » Tovább
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1.7 Balkán Hangja 2013 - fotópályázat
A Balkán Hangja Kulturális Egyesület fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak Balkán Hangja 2013 címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet a Balkán Hangja Kulturális Egyesület amatőr fotósoknak Balkán Hangja 2013 
címmel. A pályázatra Európa határán témában várják a Balkán Hangja Fesztiválsorozat keretében készült 
alkotásokat. A kiválasztott alkotásokból kiállítást rendeznek, és készítenek belőlük egy 2014-es... » Tovább
 
1.8 Exponáld magad! - fotópályázat

 

A Szépművészeti Múzeum fotópályázatot hirdet Helmut Newton művészetének jegyében Exponáld magad! címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet a Szépművészeti Múzeum Helmut Newton művészetének jegyében Exponáld magad! 
címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat: tükörkép; tűsarok; robotnő; street 
fashion. Beküldési határidő: 2013. június 23. » Tovább

 
1.9 TÁMOP-pályázat testvériskolai kapcsolatok kialakítására
Az NFU pályázatot hirdet a TÁMOP keretében Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása címmel.

(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok 
kialakítása címmel a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében. A TÁMOP - 
3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1 kódszámmal meghirdetett pályázat keretében olyan 
intézményközi kapcsolatok... » Tovább
 
1.10 13. ARC pályázat

 

13. alkalommal hirdeti meg az ARC pályázatot az ARC Művészeti Szolgáltató Kft. alkotóknak és alkotócsoportoknak.

(KultúrPont) 

Az ARC Művészeti Szolgáltató Kft. 13. alkalommal hirdeti meg az ARC pályázatot Mi történt velünk? - 
közérzeti pályázat címmel. A pályázat fődíjai mellett a legkreatívabban megfogalmazott hasznos társadalmi 
üzenet a MagNet Magyar Közösségi Bank különdíját kapja meg, míg a berögzült sémákból kilépve.. » 
Tovább

 
1.11 Pályázatok tehetséggondozó nyári programokra
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatokat hirdet tehetséggondozó nyári programok támogatására.

(KultúrPont) 

Pályázatokat hirdet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tehetséggondozó nyári programok támogatására. 
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A következő pályázatokat hirdetik meg: - a tehetségeket segítő szakemberek elismerése 
(NTP-OKD-M-MPA-12); - A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok... » 
Tovább
 
1.12 Bóbita verspályázat

 

A Magyar Írószövetség Bóbita címmel verspályázatot hirdet hazai és határon túli írószervezetek tagjainak.

(KultúrPont) 

Bóbita címmel verspályázatot hirdet a Magyar Írószövetség a Weöres Sándor centenárium alkalmából. A 
pályázaton egy, gyermekolvasónak szánt, még nem közölt verssel lehet részt venni. Olyan költők alkotásait 
várják, akik valamely hazai vagy határon túli írószervezet tagjai. Beadási határidő: 2013.... » Tovább

 
1.13 Pályázat a Kultúra Lovagja címre
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kultúra Lovagja cím odaítélésére.

(KultúrPont) 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hirdet társadalmi szervezeteknek és önkormányzatoknak a 
Kultúra Lovagja cím odaítélésére. A pályázat keretében az Egyetemes Kultúra Lovagja, a Magyar Kultúra 
Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja címek odaítélésére lehet pályázni. A címek posztumusz is... » Tovább
 
1.14 A Holdudvar a Margitsziget köztere - szoborpályázat

 

Szoborpályázatot hirdet a Holdudvar A Holdudvar a Margitsziget köztere címmel.

(KultúrPont) 

A Holdudvar szobortervező pályázatot hirdet A Holdudvar a Margitsziget köztere címmel. A pályázatra 
hazai alkotók vagy alkotóközösségek alkotásait várják. A kiválasztott alkotást 2013 júliusában 
megvalósítják. Pályázati határidő: 2013. június 25. » Tovább

 
1.15 Az NKA pályázata cirkuszműsorok támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Előadó-művészet Kollégiuma önálló cirkuszi műsorok fejlesztésére és cirkuszműsorok bemutatására a 
határon túli magyarlakta területeken.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. szeptember 1. és 2014. 
augusztus 31. közötti időszakra cirkuszi műsorok fejlesztésére, a cirkuszművészet nemzeti kulturális 
identitás erősítésében betöltött szerepének erősítésére, valamint a határon túli magyarlakta... » Tovább
 
1.16 Pályázat a Jókai-díjra
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A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület pályázatot hirdet a 2014-es Jókai-díj odaítélésére.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a 
2014-es Jókai-díj odaítélésére. A pályázatra Jókai Mór és Petőfi Sándor barátsága témában várják a 
nyomtatásban még meg nem jelent szépirodalmi írásokat. Beküldési határidő: 2013. október 31. » Tovább

 
1.17 Pályázat a Média Építészeti Díja odaítélésére
Az epiteszforum.hu portál pályázatot hirdet Média Építészeti Díja odaítélésére a 2013-as évre.

(Pályázatfigyelő) 

A Média Építészeti Díja odaítélésére hirdet pályázatot a 2013-as évre az epiteszforum.hu portál. A 
pályázaton a portálon 2012. augusztus 15. és 2013. augusztus 15. között publikált tervekkel és megépült 
projektekkel lehet részt venni. A díjra építészek pályázhatnak megépült épületekkel,.. » Tovább
 
1.18 Szimba rajzpályázat

 

A Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba címmel rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és általános iskolásoknak.

(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba címmel. A pályázatra óvodások, 
valamint 6 és 14 év közötti általános iskolások alkotásait várják Éljünk egészségesen! címmel. Beküldési 
határidő: 2013. június 15. » Tovább

 
1.19 Korrupció - fotópályázat

 

A Transparency International nemzetközi fotópályázatot hirdet Korrupció címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Nemzetközi fotópályázatot hirdet a Transparency International korrupcióellenes nemzetközi civil szervezet 
Korrupció címmel. A pályázatra 18 és 30 év közötti amatőr és profi fotósok alkotásait várják. Legfeljebb 
két digitális alkotással lehet pályázni. Beküldési határidő: 2013. július 1. » Tovább

 
1.20 Korrupció - esszépályázat

 A Transparency International nemzetközi esszépályázatot hirdet fiataloknak Korrupció címmel.

(Pályázatmenedzser) 
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Nemzetközi esszépályázatot hirdet fiataloknak a Transparency International korrupcióellenes nemzetközi 
civil szervezet Korrupció címmel. A pályázatra 18 és 30 év közötti fiatalok alkotásait várják. Csak 
legfeljebb 600 szavas, angol nyelvű írásokkal lehet pályázni. Beküldési határidő: 2013.... » Tovább

 
1.21 Európai Nyelvi Koktélbár 2013 - plakátpályázat

 

Plakátpályázatot hirdet az EUNIC a Nyelvek Európai Napja alkalmából Európai Nyelvi Koktélbár 2013 címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyarországi szervezete (EUNIC) plakátpályázatot 
hirdet Európai Nyelvi Koktélbár 2013 címmel. A Nyelvek Európai Napja alkalmából meghirdetett 
pályázatra olyan plakátokat várnak, amelyek hangsúlyozzák a nyelvtanulás jelentőségét, és a nyelvi és... » 
Tovább

 
1.22 Logó- és arculattervező pályázat
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal pályázatot hirdet logójának és arculatának megtervezésére.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal logójának és arculatának 
megtervezésére. A pályázatra egy logó, egy elnöki és ügyintézői névjegykártya, egy elnöki és egy osztályi 
levélpapír és boríték, egy roll-up, egy brosúra borító, valamint egy A/4-es mappa terveit várják. A... » 
Tovább
 
1.23 Gyakornoki lehetőség Litvániában
A litvániai Nida művészeti falu gyakornokokat keres kurátor asszisztensi és vizuális kommunikációs asszisztensi pozícióba.

(on-the-move) 

Gyakornokokat keres a litvániai Nida művészeti falu. A Nida kurátor asszisztensi és vizuális 
kommunikációs asszisztensi pozícióba keres gyakornokokat a 2014 januárja és májusa közötti időszakra. » 
Tovább
 
1.24 Nemzetközi Táncfilm Fesztivál Brüsszelben - pályázat
Pályázatot hirdetnek a 2013 szeptemberében megrendezendő brüsszeli Nemzetközi Táncfilm Fesztiválon való részvételre.

(on-the-move) 

Ismét megrendezik 2013. szeptember 20-án és 21-én a Nemzetközi Táncfilm Fesztivált Brüsszelben 
(Belgium), amelyre várják koreográfusok és filmkészítők jelentkezését. A fesztiválra történelmi 
táncfilmekkel, kortárs táncfilmekkel és különleges történelmi táncfilmekkel lehet jelentkezni. A tíz... » 
Tovább
 
1.25 Pályázat az Örökség serlegre
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség pályázatot hirdet az Örökség serleg odaítélésére.
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Örökség serleg odaítélésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország 
Felfedezői Szövetség. Az elismerésre ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és 
önkormányzatok pályázhatnak. A díjakat 2014. január 22-én adják át a XVIII. Magyar Kultúra Napja... » 
Tovább
 
1.26 Pályázat az Örökségünkért éremre
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hirdet az Örökségünkért érem odaítélésére.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Örökségünkért érem odaítélésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Az elismerésre 
társadalmi szervezetek és önkormányzatok pályázhatnak. A díjakat a települések október 23-ához 
kapcsolódó eseményén adják át. Pályázati határidő: 2013. szeptember 15. » Tovább
 
1.27 Pályázat az Együtt Európáért érem és plakett elismerésekre
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hirdet az Együtt Európáért érem és plakett elismerés odaítélésére.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Együtt Európáért érem és plakett elismerés odaítélésére a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány. Az elismerésekre társadalmi szervezetek pályázhatnak. A díjakat az Európa Kultúra Ünnepe 
eseménysorozat keretében adják át. Pályázati határidő: 2013. szeptember 1. » Tovább
 
1.28 antiAtlas of borders - művészeti pályázat
A határok antiatlasza tudományközi kiállításon való részvételre hirdetnek pályázatot művészeknek.

(KultúrPont) 

Pályázatot hirdetnek a 2013. december 13. és 2014. március 1. között Franciaországban megrendezendő 
antiAtlas of borders (A határok antiatlasza) tudományközi kiállításon való részvételre. A pályázaton 
netművészek, fotósok, videoművészek, videojáték-készítők vehetnek részt különböző művészeti... » Tovább
 
1.29 Aesthetica Művészeti Díj
Pályázatot hirdet a 2013-as Aesthetica Művészeti Díj odaítélésére az Aesthetica Magazin.

(KultúrPont) 

A nagy-britanniai Aesthetica Magazin pályázatot hirdet a 2013-as Aesthetica Művészeti Díj odaítélésére. A 
díjra a következő kategóriákban lehet pályázni: fotográfia és digitális művészet; háromdimenziós tervezés és
szobrászat; festészet és rajz; installáció és előadó-művészet. Pályázati... » Tovább
 
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
http://www.tka.hu
(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 
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2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Művészeti igazgatót keresnek Ciprusra
A páfoszi önkormányzat művészeti igazgatót keres.

(KultúrPont) 

Művészeti igazgatót keres a ciprusi Páfosz, Európa 2017-es kulturális fővárosa önkormányzata. Jelentkezési
határidő: 2013. június 15. » Tovább
 
2.2 Igazgatót keres a brüsszeli ECAS
Angolul és franciául beszélő igazgatót keres a brüsszeli Európai Polgári Akció Szolgálat.

(on-the-move) 

A European Citizen Action Service (Európai Polgári Akció Szolgálat, ECAS) igazgatót keres. A brüsszeli 
(Belgium) nemzetközi non-profit szervezet egyetemi végzettséggel és legalább hétéves igazgatói 
tapasztalattal rendelkező igazgatókat keres, akik jól beszélnek és írnak angolul és... » Tovább
 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Bóbita magyar nyelvi foglalkozássorozat Brüsszelben
2013 júniusában rendezik meg Brüsszelben a 2013 szeptemberében induló Bóbita magyar nyelvi kurzussorozat próbafoglalkozását.

(KultúrPont) 

A brüsszeli (Belgium) Balassi Intézetben 2013. június 15-én próbafoglalkozást tartanak 6 és 14 év közötti 
gyerekeknek a Bóbita magyar nyelvi foglalkozássorozat megismertetésére. A foglalkozáson résztvevő 
gyerekek és szüleik megismerhetik a drámapedagógia módszereit és eszköztárát. A részvétel... » Tovább
 
3.2 Olvass.el! szakmai program

 

2013 júniusában szakmai programot és vetélkedőt rendeznek a Kaposvári Egyetemen Olvass.el! címmel.

(KultúrPont) 

A Kaposvári Egyetem és a Magyar Olvasástársaság 2013. június 5-én szakmai programot és vetélkedőt 
rendez Olvass.el! címmel. Az online olvasási vetélkedő döntőjével egybekötött szakmai program 
lehetőséget nyújt az olvasás és olvasóvá nevelés iránt érdeklődőknek, hogy a gyakorlatban lássák egy... » 
Tovább

 
3.3 Polgári csúcstalálkozó Brüsszelben
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2013 júniusában Brüsszelben rendezik meg első alkalommal a Polgári csúcstalálkozót.

(on-the-move) 

A Civil Society Contact Group (Civil Társadalmi Kapcsolattartó Csoport, CSCG) 2013. június 24-én és 
25-én rendezi meg első alkalommal Brüsszelben (Belgium) a Polgári csúcstalálkozót. A találkozó célja, 
hogy összehozza a különböző ágazatokban, így a kultúrában, a fejlesztésben, az oktatásban, a... » Tovább

 

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Alkotóházi ösztöndíj Hollandiába
Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a CreArt projekt professzionális művészeknek Hollandiába.

(KultúrPont) 

Delft op Zicht (Delft első látásra) címmel alkotóházi ösztöndíjat hirdet a CreArt projekt Hollandiába. A 
2013. augusztustól szeptemberig tartó ösztöndíjra a CreArt hálózat professzionális művészei pályázhatnak. 
Jelentkezési határidő: 2013. június 24. » Tovább
 
4.2 Nida művészeti falu 
A litvániai Nida művészeti falu technológiai-ökológiai alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek, kutatóknak, tudósoknak, 
producereknek és kurátoroknak.

(on-the-move) 

Technológiai-ökológiai alkotóházi ösztöndíjat hirdet a litvániai Nida művészeti falu. Az ösztöndíjra európai 
művészek, kutatók, tudósok, producerek és kurátorok jelentkezését várják. Jelentkezési határidő: 2013. 
június 15. » Tovább
 
4.3 Alkotóházi ösztöndíj Olaszországba
Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Formellóba fiatal művészeknek, videoművészeknek és a modern művészeti technológia szakértőinek a 
Live Performers Meeting.

(KultúrPont) 

A Live Performers Meeting (Élő Előadók Találkozója, LPM) alkotóházi ösztöndíjat hirdet az olaszországi 
Formellóba Formellóba fiatal művészeknek, videoművészeknek és a modern művészeti technológia 
szakértőinek. Az alkotóház 2013. június 22. és 29. között várja a művészeket. Az itt készült... » Tovább
 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

5.1 Az európai vitasorozat következő állomásai
Az Európai Kulturális Akció 2013-as európai vitasorozatának következő állomása Splitben és Barcelonában lesz.

(KultúrPont) 
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A horvátországi Split és a spanyolországi Barcelona ad otthont a Culture Action Europe (Európai Kulturális 
Akció, CAE) 2013-as Európai Viták című vitasorozata következő vitáinak. A 2013 áprilisában indult 
vitaturné második körének témája a kultúra jövője. » Tovább
 
5.2 EU angol - cikksorozat

 

A Tempus Közalapítvány cikksorozatot indít EU angol – Miért? Kinek? Hogyan? címmel.

(Tempus) 

Cikksorozatot indít a Tempus Közalapítvány EU angol – Miért? Kinek? Hogyan? címmel. A cikksorozat az 
EU szaknyelv érdekességeivel és buktatóival ismerteti meg az érdeklődőket, tippeket ad az EU angol 
tanulásához, és bemutatja az EU Felvételi Irodája (European PersonnelSelection Office, EPSO)... » Tovább

 
5.3 Kiadvány a Strukturális Alapokról
A Többek vagyunk kampány keretében kiadvány jelent meg a Strukturális Alapok működéséről és a kulturális szektornak nyújtott 
támogatásokról.

(KultúrPont) 

Kiadvány jelent meg a We Are More (Többek vagyunk) kampány keretében a Strukturális Alapok 
működéséről és a kulturális szektornak nyújtott támogatásokról. Az útmutató azokat a tényeket és érveket 
sorakoztatja fel, amelyek segítségével támogatás szerezhető kulturális célokra. » Tovább
 
5.4 Új kompetenciák új helyzetekben - projektzáró kiadvány
Közzétették a Művészképzés az innovációért európai uniós projekt záró kiadványát Új kompetenciák új helyzetekben címmel.

(KultúrPont) 

A Training Artists for Innovation (Művészképzés az innovációért) európai uniós projekt szervezői 
közzétették a projekt záró kiadványát New Competencies for New Contexts (Új kompetenciák új 
helyzetekben) címmel. A kiadvány azokat az új készségeket ismerteti, amelyekre a művészeknek szükségük 
van, ha... » Tovább
 

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk

ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

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
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és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.


