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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
1.1 Konzultáció a kultúra szerepeiről

 Milyen szerepet kéne a kultúra játsszon az EU külkapcsolataiban? címmel 
nemzetközi konzultációt indítanak.
(on-the-move)Nemzetközi konzultációt indítanak What role should culture play in EU
external relations? (Milyen szerepet kéne a kultúra játsszon az EU 
külkapcsolataiban?) címmel a Kultúra az EU külkapcsolataiban előkészítő intézkedés
keretében a kultúra lehetőségeiről. A konzultációra véleményeket, videókat és...  
&raquo; Tovább

 
1.2 Erasmus mindenkinek program: új részletek

 Új részleteket közöltek a 2014-ben induló Erasmus mindenkinek programról, amely 
egyesíteni fog több jelenleg futó programot, így az Egész életen át tartó tanulás,



az Erasmus Mundus és a Fiatalok lendületben programot.
(Tempus)Új részleteket tettek közzé a 2014-ben induló Erasmus mindenkinek 
programról. Jan Truszczynski, az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóságának főigazgatója 2013 májusában úgy fogalmazott, hogy az új 
pályázati rendszer egyszerűbb, könnyebb és felhasználóbarát lesz. Az új 
programról...  &raquo; Tovább

 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 
2.1 Pályázat a Múzeumpedagógiai Nívódíjra

Pályázatot hirdetnek muzeális intézményeknek a Múzeumpedagógiai Nívódíjra.
(EMMI)A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja 
pályázatot hirdet a Múzeumpedagógiai Nívódíj odaítélésére. A díjra 2012. 
szeptember 1. és 2013. július 20. között, muzeális intézményben megvalósult olyan 
kezdeményezésekkel és programokkal lehet pályázni, amelyek múzeumpedagógiai...  
&raquo; Tovább

 
2.2 Logópályázat

 A Tisza-tavi Térségi Tehetségsegítő Tanács logópályázatot hirdet fiataloknak.
(Pályázatfigyelő)Logópályázatot hirdet 6 és 25 év közötti fiataloknak a Tisza-tavi
Térségi Tehetségsegítő Tanács. A tanács tehetséges fiatalok felkutatásával, 
tehetségsegítésével, tehetséggondozásával foglalkozik. Beküldési határidő: 2013. 
június 30.  &raquo; Tovább

 
2.3 Nyár - fotópályázat

 A győri Media Markt áruház fotópályázatot hirdet Nyár címmel.
(Pályázatfigyelő)Fotópályázatot hirdet Nyár címmel a győri Media Markt áruház. A 
pályázaton 14 éven felüli, magyarországi lakcímmel rendelkező alkotók vehetnek 
részt. Digitális fényképezőgéppel, illetve tablettel vagy telefonnal készített 
alkotásokat várnak a következő kategóriákban: Balaton; Győr és környéke;...  
&raquo; Tovább

 
2.4 Krúdy tanulmány - irodalmi pályázat

 Irodalmi pályázatot hirdet a Magyar Irodalomtörténeti Társaság mesterszakos és 
doktorandusz hallgatóknak.
(Pályázatmenedzser)A Magyar Irodalomtörténeti Társaság irodalmi pályázatot hirdet 
mesterszakos, illetve doktorandusz hallgatóknak Krúdy tanulmány írására. A 
pályázatra olyan tanulmányokat várnak, amelyek Krúdy Gyula prózájához az imitáció 
vagy a stilizálás fogalma felől közelítenek. A pályázat győztese előadóként...  
&raquo; Tovább

 
2.5 BabaTiBi meséi - pályázat

BabaTiBi meséi címmel meseíró pályázatot hirdet gyerekeknek a BabaTB.

http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram


(Pályázatmenedzser)Meseíró pályázatot hirdet BabaTiBi meséi címmel a BabaTB. A 
pályázatra legfeljebb 10 éves gyerekek meséit várják három korcsoportban. Olyan 
mesékkel lehet pályázni, amelyek hősei valamiért mások, különlegesek, zseniálisak,
egyedi problémákkal élnek, vagy gondjaik vannak otthon, az óvodában, az...  
&raquo; Tovább

 
2.6 Typotex borítótervező pályázat

Borítótervező pályázatot hirdet a Typotex Kiadó a Világirodalom című sorozat 
borítójának megtervezésére.
(Pályázatmenedzser)A Typotex Kiadó borítótervező pályázatot hirdet a Világirodalom
című sorozat borítójának megtervezésére. A pályázatra grafikai programmal 
készített borítóterveket várnak. A következő könyvekre készült tervekkel kell 
pályázni: - Eva Baronsky: Mozart felébred; - Tomáš Zmeškal: Ékírásos...  &raquo; 
Tovább

 
2.7 Költözz Egerbe! - pályázat

 Eger önkormányzata pályázatot hirdet egy egy hónapos egri tartózkodásra Költözz 
Egerbe! címmel.
(Pályázatmenedzser)Pályázatot hirdet az egri önkormányzat Költözz Egerbe! címmel. 
A pályázatra egy egyperces videoblogot várnak Miért szeretnénk Egerbe költözni? 
címmel. A pályázat nyertesei egy hónapig élvezhetik Eger vendégszeretetét. 
Beküldési határidő: 2013. július 5.  &raquo; Tovább

 
2.8 Művészek, akiket megfogott Umea

Európa 2014-es kulturális fővárosa, a svédországi Umea pályázatot hirdet Művészek,
akiket megfogott Umea címmel.
(KultúrPont)Pályázatot hirdet művészeknek Artists Caught by Umea (Művészek, akiket
megfogott Umea) címmel Európa 2014-es kulturális fővárosa, a svédországi Umea. A 
pályázaton csak 18 éven felüli alkotók vehetnek részt. A következő kategóriákban 
várják a pályázatokat: film; fotó; design. Pályázati határidő:...  &raquo; Tovább

 
2.9 Pályázat roma kulturális események támogatására

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételének támogatása címmel pályázatot hirdet az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő.
(EMMI)Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak 
és termékek elérhetővé tételének támogatása címmel. A ROM-RKT-13 kódszámmal 
meghirdetett pályázat keretében a következő komponensekre lehet...  &raquo; Tovább

 
2.10 DAAD és MÖB kutatócsere pályázat

 Magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai 
közötti tudományos együttműködés támogatására hirdet pályázatot a DAAD és a MÖB.
(Pályázatmenedzser)A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) és a Német 
Felsőoktatási Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) 
kutatócserére hirdet pályázatot kutatóknak, egyetemi oktatóknak, alap- és 



mesterképzésben tanuló hallgatóknak, diplomásoknak, doktoranduszoknak és 
posztdoktori...  &raquo; Tovább

 
2.11 Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása

 Pályázatot hirdet Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása 
címmel a Balassi Intézet.
(Pályázatmenedzser)A Balassi Intézet pályázatot hirdet a Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Program keretében a 2013. június 20. és 2014. március 15. közötti 
időszakra Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása címmel. A 
pályázaton magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi...
&raquo; Tovább

 
2.12 Testet ölt - irodalmi pályázat

Irodalmi alkotópályázatot hirdet a Liget folyóirat Testet ölt címmel.
(Pályázatfigyelő)A Liget folyóirat irodalmi alkotópályázatot hirdet Testet ölt 
címmel. A pályázatra a címhez bármilyen módon kapcsolódó, tetszőleges formában és 
hangnemben íródott alkotásokat várnak. A kiválasztott művek a Liget 2013. 
novemberi számában jelennek meg. Beküldési határidő: 2013. szeptember 1.  &raquo; 
Tovább

 
2.13 Esélyegyenlőségi program - pályázat

Pályázatot hirdet a Szent Gergely Népfőiskola Esélyegyenlőségi program 
köznevelési, közművelődési intézmények, és jogi személyiségű és jogi 
személyiséggel nem rendelkező kis-és középvállalkozások, önkormányzatok számára 
címmel.
(Pályázatfigyelő)A Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet Esélyegyenlőségi 
program köznevelési, közművelődési intézmények, és jogi személyiségű és jogi 
személyiséggel nem rendelkező kis-és középvállalkozások, önkormányzatok számára 
címmel esélyegyenlőségi rendszer működtetésére. Az E-TÁM40/2013 kódszámmal...  
&raquo; Tovább

 
2.14 Sárvár - kristálytiszta élmény

A Sárvári Média Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet Sárvár &ndash; kristálytiszta
élmény címmel.
(Pályázatmenedzser)Fotópályázatot hirdet a Sárvári Média Nonprofit Kft. Sárvár 
&ndash; kristálytiszta élmény címmel. A pályázatra a város kulturális örökségeit, 
természeti adottságait, történelmi hagyományait, rendezvényeit, fesztiváljait és 
gyógyhelyét bemutató alkotásokat várnak. Egy alkotó legfeljebb öt képpel...  
&raquo; Tovább

 
2.15 Európa a régiómban - fotópályázat 

 Uniós finanszírozású projekteket bemutató fotókat vár az Európai Bizottság az 
Európa a régiómban címmel meghirdetett pályázatára.
(Pályázatmenedzser)Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdet Európa a régiómban 
címmel. A pályázaton 18 éven felüli uniós állampolgárok vehetnek részt az Európai 
Unió által finanszírozott projektekről készült fotókkal. Egy alkotó legfeljebb 



három képpel pályázhat. Beküldési határidő: 2013. augusztus 24.  &raquo; Tovább

 
2.16 Megújuló energia a régi magyar társadalomban - fotópályázat

A Megújuló Energiapark fotópályázatot hirdet Megújuló energia a régi magyar 
társadalomban címmel.
(Pályázatmenedzser)Régi, megújuló energia témájú fotókat vár Megújuló energia a 
régi magyar társadalomban címmel meghirdetett fotópályázatára a Megújuló 
Energiapark. A pályázatra magánszemélyek alkotásait várják legalább 3 megapixeles 
felbontásban. Beküldési határidő: 2013. július 31.  &raquo; Tovább

 
2.17 V. Nemzetközi Fotópályázat Kiskunfélegyháza 2013

A Wesel Hugó Fotókör nemzetközi fotópályázatot hirdet V. Nemzetközi Fotópályázat 
Kiskunfélegyháza 2013 címmel.
(Pályázatmenedzser)Nemzetközi fotópályázatot hirdet a fotográfia népszerűsítésére 
a Wesel Hugó Fotókör V. Nemzetközi Fotópályázat Kiskunfélegyháza 2013 címmel. A 
pályázatra egy alkotó legfeljebb öt fekete-fehér vagy színes, öt évnél nem régebbi
fotót küldhet be. A kiválasztott alkotásokból 2013 augusztusában...  &raquo; 
Tovább

 
2.18 Romák-Hadsereg-Kultúra - művészeti pályázat

Romák&ndash;Hadsereg&ndash;Kultúra címmel művészeti alkotópályázatot hirdet a 
Honvédelmi Minisztérium.
(Pályázatmenedzser)A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús 
Kegyeleti Főosztálya művészeti alkotópályázatot hirdet középiskolás fiataloknak 
Romák&ndash;Hadsereg&ndash;Kultúra címmel. A pályázaton a katonai alapismeretek 
tantárgy oktatásában résztvevő középiskolás tanulók vehetnek részt. A...  &raquo; 
Tovább

 
2.19 Forgatókönyvíró és filmelőkészítő pályázat

 A Filmjus Alapítvány pályázatot hirdet a 2013-as évre forgatókönyvírásra és 
filmelőkészítésre.
(Pályázatmenedzser)Pályázatot hirdet a Filmjus Alapítvány a 2013-as évre 
forgatókönyvírásra, forgatókönyv-fejlesztésre és filmelőkészítésre. A pályázat 
célja eredeti, magyar művek születésének elősegítése. A támogatásra szánt 
keretösszeg 12 millió forint. Beküldési határidő: 2013. szeptember 16.  &raquo; 
Tovább

 
2.20 Akiért, akikért rajongunk... - rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdet az Artcenter csapata Akiért, akikért rajongunk... címmel.
(Pályázatmenedzser)Az Artcenter csapata rajzpályázatot hirdet Akiért, akikért 
rajongunk... - kedvenc színészem, együttesem, sorozatom, állatom stb. címmel. A 
pályázatra 10 és 14 év közötti gyerekek, valamint 15 év feletti fiatalok és 
felnőttek alkotásait várják. Beküldési határidő: 2013. december 31.  &raquo; 
Tovább

 
2.21 Green-Go Rövidfilm Pályázat



 A 3. Nemzetközi Green-Go Fesztivál szervezői rövidfilm pályázatot hirdetnek 
Green-Go Rövidfilm Verseny címmel


