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

 A Hagyományok Háza és a Balatonfüredi Önkormányzat prímásversenyt rendez 2013 
júliusában Balatonfüreden.
(KultúrPont)Prímásversenyt rendez 2013. július 16-án és 17-én az Anna-bál 
kísérőrendezvényeként a Hagyományok Háza és a Balatonfüredi Önkormányzat. A 
versenyre magyar népies műzenét játszó hegedűsök jelentkezhetnek. A balatonfüredi 
prímásverseny legjobbjai egy gálakoncerten is bemutatkozhatnak. Jelentkezési...  
&raquo; Tovább

 
1.2 Hanyas vagy? - alkotói pályázat

Alkotói pályázatot hirdet a Bálint Ház Hanyas vagy? címmel.
(Pályázatfigyelő)A Bálint Ház alkotópályázatot hirdet Hanyas vagy? címmel. A 
pályázatra Szilágyi György monológjára építve olyan alkotásokat várnak, amelyekkel
a szerzők bemutatják saját generációjukat. Képzőművészet, multimédia és irodalom 
kategóriában lehet pályázni. A pályázatra jelentkezőknek 2013. augusztus...  
&raquo; Tovább

 

http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram


1.3 MEDIA: szelektív mozi forgalmazás

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében 21/2012 Szelektív
mozi forgalmazás címmel.
(KultúrPont)Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a MEDIA program keretében 
21/2012 Szelektív mozi forgalmazás címmel. A pályázaton európai mozi forgalmazó 
vállalatok vehetnek részt. A támogatást legalább 60 perces játékfilmekre, kreatív 
dokumentumfilmekre és animációs filmekre lehet igényelni. Az elnyerhető...  
&raquo; Tovább

 
1.4 Pályázat szakdolgozatok publikációjára 2013/2

Az ÚT - Új Tudós Kiadó pályázatot hirdet diplomamunkák, szakdolgozatok 
publikációjára.
(Pályázatfigyelő)Meghirdeti 2013. évi második pályázati felhívását az ÚT - Új 
Tudós Kiadó hirdet diplomamunkák, szakdolgozatok publikációjára. A pályázaton 
2000. január 1-jénél nem régebbi tudományos művekkel lehet részt venni. A 
kiválasztott munkák a Tudomány &ndash; felsőfokon válogatásban jelennek...  
&raquo; Tovább

 
1.5 videoholica 2013 - nemzetközi videopályázat

Nemzetközi videopályázatot hirdetnek a 2013 augusztusában megrendezendő Video Art 
Fesztivál szervezői videoholica 2013 címmel.
(Pályázatfigyelő)A 2013. augusztus 1. és 5. között Bulgáriában megrendezendő Video
Art Fesztivál szervezői nemzetközi videopályázatot hirdetnek videoholica 2013 
címmel. A seregszemlén a videoművészet, a kisfilmek és az animációk szekcióban 
lehet szerepelni. Beküldési határidő: 2013. június 30.  &raquo; Tovább

 
1.6 Esterházy Művészeti Díj

Az Esterházy Magánalapítvány pályázatot hirdet festőművészeknek az Esterházy 
Művészeti Díj odaítélésére.
(Pályázatfigyelő)A kortárs festészet műfajában alkotó, fiatal, tehetséges 
művészeknek hirdet pályázatot az Esterházy Művészeti Díj odaítélésére az Esterházy
Magánalapítvány. A pályázaton 40 évnél fiatalabb művészek vehetnek részt. A 
díjátadó ünnepséget 2013. november 21-én rendezik meg a Szépművészeti...  &raquo; 
Tovább

 
1.7 Pályázat a Lindab tervezői díjakra

Pályázatot hirdetnek a Lindab tervezői díjak odaítélésére. A díjakkal Lindab 
termékekkel megtervezett vagy megtervezett és kivitelezett épületeket és 
termékalkalmazásokat ismernek el.
(Pályázatfigyelő)A Lindab Kft. pályázatot hirdet a 2013-as Lindab tervezői díjak 
odaítélésére. A pályázaton Lindab termékekkel megtervezett vagy megtervezett és 
kivitelezett épületekkel és termékalkalmazásokkal lehet indulni. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: - Az Év Lindab Háza 2013 (új épület):...  &raquo; 
Tovább

 
1.8 Boldog 100. szülinapot, Tour de France! - videopályázat

Videopályázatot hirdet az Eurosport magyar nyelvű szerkesztősége Boldog 100. 



szülinapot, Tour de France! címmel.
(Pályázatfigyelő)Az Eurosport magyar nyelvű szerkesztősége videopályázatot hirdet 
Boldog 100. szülinapot, Tour de France! címmel. A pályázatra egyének és csapatok 
olyan alkotásait várják, amelyekben megmutatják, ők hogyan drukkolnának a Tour de 
France mezőnyének. Legfeljebb háromperces alkotásokkal lehet...  &raquo; Tovább

 
1.9 Boldog 100. szülinapot, Tour de France! - rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdet az Eurosport magyar nyelvű szerkesztősége Boldog 100. 
szülinapot, Tour de France! címmel.
(Pályázatfigyelő)Az Eurosport magyar nyelvű szerkesztősége rajzpályázatot hirdet 
Boldog 100. szülinapot, Tour de France! címmel. A pályázatra óvodások, alsó és 
felső tagozatos általános iskolások, valamint gimnazisták alkotásait várják. 
Nevezési határidő: 2013. július 15.  &raquo; Tovább

 
1.10 Boldog 100. szülinapot, Tour de France! - verspályázat

Versíró pályázatot hirdet az Eurosport magyar nyelvű szerkesztősége Boldog 100. 
szülinapot, Tour de France! címmel.
(Pályázatfigyelő)Az Eurosport magyar nyelvű szerkesztősége versíró pályázatot 
hirdet Boldog 100. szülinapot, Tour de France! címmel. A pályázat nyitott, sem 
terjedelmi, sem életkori megkötés nincs. Nevezési határidő: 2013. július 15.  
&raquo; Tovább

 
1.11 Kultur Bridge: meghosszabbították a határidőt

Meghosszabbították a 2013-as Kultur Bridge képzőművészeti pályázat beküldési 
határidejét. Az alkotásokat június végéig várják.
(Pályázatfigyelő)A nagy érdeklődésre tekintettel a 2013-as Kultur Bridge 
képzőművészeti pályázat szervezői meghosszabbították a pályázat beküldési 
határidejét. A pályázatra 6 és 12 év közötti gyerekek Jövőképem... ha felnövök, 
ilyennek szeretném; 13 és 18 év közötti fiatalok Értékeink...; és 18 év feletti...
&raquo; Tovább

 
1.12 Múzeumok Őszi Fesztiválja - pályázat

2013-ban ismét megrendezik a Múzeumok Őszi Fesztiválját, amelyre várják muzeális 
intézmények jelentkezését.
(Pályázatfigyelő)Várja muzeális intézmények jelentkezését a 2013. szeptember 30. 
és október 27. között megrendezendő Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatra a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ. A költségtérítés
összege intézményenként legalább 50, de legfeljebb 300 ezer forint...  &raquo; 
Tovább

 
1.13 OpenHU - novellapályázat

 Tudományos-fantasztikus novellákat vár irodalmi pályázatára az OpenHU.
(Pályázatfigyelő)Az OpenHU portál irodalmi pályázatot hirdet 
tudományos-fantasztikus novellák írására. A pályázaton képregényekkel is részt 
lehet venni. A legjobbnak ítélt három alkotás az OpenHU oldalain közzéteszik. 
Pályázati határidő: 2013. szeptember 12.  &raquo; Tovább



 
1.14 MEDIA: Video on demand és digitális forgalmazás - pályázat

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a MEDIA program keretében 09/2013 Video on 
Demand és Digitális mozi forgalmazás címmel.
(KultúrPont)Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a MEDIA program keretében 
09/2013 Video on Demand és Digitális mozi forgalmazás címmel. A pályázaton olyan 
független európai szervezetek vehetnek részt, amelyek fő tevékenysége a 
filmgyártás, forgalmazás, filmbemutatás vagy csoportosítás. A támogatás...  
&raquo; Tovább

 
1.15 Macskagyökér - színházi pályázat

Színházi befogadói pályázatot hirdet a Spiritusz Egyesület és a Super8.
(Pályázatfigyelő)A Spiritusz Egyesület és a Super8 színházi befogadói pályázatot 
hirdet Macskagyökér címmel. A pályázatra olyan társulatok, csapatok és előadók 
jelentkezését várják, akik próbálnának és bemutatkoznának a budapesti Super8-ban. 
A következő kategóriákban lehet pályázni: színházi előadás; előadóest;...  &raquo;
Tovább

 
1.16 Ez a vágyam, erre gyűjtök! - országos rajzpályázat

 A TakarékPont Hálózat országos rajzpályázatot hirdet Ez a vágyam, erre gyűjtök! 
címmel.
(Pályázatmenedzser)Országos rajzpályázatot hirdet Ez a vágyam, erre gyűjtök! 
címmel a TakarékPont Hálózat. A pályázatra 6 és 10, valamint 11 és 15 év közötti 
gyerekek alkotásait várják. Beküldési határidő: 2013. szeptember 27.  &raquo; 
Tovább

 
1.17 Bonis bona - A nemzet tehetségeiért 2013

Pályázatot hirdet Bonis bona - A nemzet tehetségeiért 2013 címmel tanárok erkölcsi
és anyagi elismerésére a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.
(Pályázatmenedzser)A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége pályázatot 
hirdet tanárok erkölcsi és anyagi elismerésére Bonis bona - A nemzet tehetségeiért
2013 címmel. A pályázaton pedagógusok, oktatók, mentorok, pszichológusok, 
bármilyen végzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő személyek, illetve...  
&raquo; Tovább

 
1.18 Készítsetek kódexet iskolai könyvtáratokról! - pályázat diákoknak

A Könyvtárostanárok Egyesülete kódexkészítő pályázatot hirdet általános iskolás 
diákoknak Készítsetek kódexet iskolai könyvtáratokról! címmel.
(Pályázatmenedzser)Kódexkészítő pályázatot hirdet általános iskolás diákoknak a 
Könyvtárostanárok Egyesülete Készítsetek kódexet iskolai könyvtáratokról! címmel. 
A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek kódex formában mutatják be az 
iskolakönyvtárat, annak hangulatát, programjait. Intézményenként egy pályamű...  
&raquo; Tovább

 
1.19 Pályázat civileknek Facebook oldal kezelésére

Pályázatot hirdet civil szervezeteknek a Civil Support Nonprofit Kft. Facebook 



oldal kezelésére.
(Pályázatfigyelő)A Civil Support Nonprofit Kft. pályázatot hirdet civil 
szervezeteknek Facebook oldal kezelésére. A pályázaton Facebook oldallal 
rendelkező civil szervezetek vehetnek részt. A Civil Support egy hónapig vállalja 
a kiválasztott öt szervezet közösségi oldalának tartalomszolgáltatását. 
Beküldési...  &raquo; Tovább

 
1.20 Városépítészeti és építészeti hallgatói ötletpályázat

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület, Budapest Józsefváros VIII. Kerületi 
Önkormányzat és a Városépítészetért Alapítvány városépítészeti és építészeti 
hallgatói ötletpályázatot hirdet.
(Pályázatfigyelő)Városépítészeti és építészeti hallgatói ötletpályázatot hirdet 
Józsefváros Palotanegyed: Pollack Mihály tér - Bródy Sándor utca - Gutenberg tér 
címmel a Civilek a Palotanegyedért Egyesület, Budapest Józsefváros VIII. Kerületi 
Önkormányzat és a Városépítészetért Alapítvány. A pályázaton a...  &raquo; Tovább

 
1.21 Európai nyelvi koktélbár - plakátpályázat

Az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyarországi szervezete Európai 
nyelvi koktélbár címmel plakátpályázatot hirdet diákoknak és felnőtteknek.
(pályázatok.org)Európai nyelvi koktélbár címmel plakátpályázatot hirdet az EUNIC, 
az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyarországi szervezete. A 
pályázaton általános és középiskolás diákok vehetnek részt egyénileg és csapatban,
valamint felnőttek egyénileg. A Nyelvek Európai Napja alkalmából...  &raquo; 
Tovább

 
1.22 A TE francia kiállításod az Iparművészeti Múzeumban

 Pályázatot hirdet az Iparművészeti Múzeum francia témájú képzőművészeti 
alkotásokat bemutató fotók készítésére A TE francia kiállításod az Iparművészeti 
Múzeumban címmel


