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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Fokozottabban védik a tartalmakat letöltő uniós fogyasztókat
Összehangolták a több mint száz, játékokat, e-könyveket, videókat és zenét forgalmazó weboldal működését az uniós tagállamok és az 

Európai Bizottság közös fellépésének köszönhetően az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal. 
(Midday Express) 

A játékokat, e-könyveket, videókat és zenét letöltő uniós fogyasztók fokozottabb védelemben részesülnek, 
miután az uniós tagállamok és az Európai Bizottság közös fellépésének köszönhetően több mint száz ezzel 
foglalkozó weboldal működését sikerült összehangolni az uniós fogyasztóvédelmi... » Tovább
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2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 Mesefaragó - országos pályázat 
A Játszóvilág Egyesület országos kreatív pályázatot hirdet gyerekeknek Mesefaragó címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Országos kreatív mesepályázatot hirdet gyerekeknek a Játszóvilág Egyesület Mesefaragó címmel. A 
pályázaton óvodás és alsó tagozatos általános iskolás csoportok vehetnek részt. A feladat az, hogy a 
gyerekek az általuk kiválasztott szereplőkkel mesét formáljanak, bábozzák el, és egy felnőtt... » Tovább

2.2 Gobbi100 - színházi vetélkedő 

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet színházi vetélkedőt szervez nyugdíjas kluboknak és baráti társaságoknak Gobbi100 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet nyugdíjas kluboknak és 60 év fölötti 
baráti társaságoknak a Gobbi100 című színházi vetélkedőn való részvételre. A vetélkedő első körében 
csapatonként egy feladatlapot kell kitölteni a múzeum Gobbi-kiállítása alapján. A döntőt 2013.... » Tovább

2.3 IV. Országos Gyermekrajz-pályázat
Az RS Bútoráruház meghirdeti a IV. Országos Gyermekrajz-pályázatot Rajzold le a Mikulást! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Negyedik alkalommal hirdeti meg az Országos Gyermekrajz-pályázatot Rajzold le a Mikulást! „Úgy, ahogy 
te látod!” címmel az RS Bútoráruház. A pályázaton olyanok vehetnek részt, akik 2013. október 14-én már 
elmúltak 4 évesek, de még nem töltötték be a 14. életévüket. A beküldött... » Tovább

2.4 Az utolsó olvasóért társaság irodalmi pályázata

 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet Az utolsó olvasóért társaság. 
(Pályázatfigyelő) 

Az utolsó olvasóért társaság irodalmi alkotópályázatot hirdet. A pályázatra prózai műveket és verseket 
várnak. A legjobb pályaművek íróit rövid értékeléssel segítik további munkájukban, és alkotásaikat egy 
kiadványban jelentetik meg. Beküldési határidő: 2014. január 15. » Tovább

2.5 Aktív állampolgárság - fotópályázat
A Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnöksége fotópályázatot hirdet Aktív állampolgárság címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet Aktív állampolgárság címmel a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnöksége. A pályázatra 
olyan alkotásokat várnak, amelyek bemutatják, mit jelent az aktív állampolgárság. Minden pályázó egy 
alkotással indulhat. Beküldési határidő: 2013. október 20. » Tovább
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2.6 Bringázz a munkába! - videópályázat

 

A Magyar Kerékpárosklub és a Mobile 2020 projekt Bringázz a munkába! címmel videópályázatot hirdet. 
(Pályázatmenedzser) 

Videópályázatot hirdet a Magyar Kerékpárosklub és a Mobile 2020 projekt Bringázz a munkába! címmel. A
pályázatra kerékpározás a munkába, valamint kerékpározás az iskolába kategóriákban várják a 60-90 perces
alkotásokat. Pályázati határidő: 2013. november 6. » Tovább

2.7 É.R.T.E.D. - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet É.R.T.E.D. (Értés – Ráhangolódás – Tolerancia – Elfogadás – Diskurzus) címmel a TEMI Fővárosi Művelődési 

Háza. 
(Pályázatmenedzser) 

A TEMI Fővárosi Művelődési Háza fotópályázatot hirdet É.R.T.E.D. (Értés – Ráhangolódás – Tolerancia – 
Elfogadás – Diskurzus) címmel a tolerancia jegyében. A pályázatra olyan képeket várnak, amelyek faji, 
vallási, kisebbségben élő, hátrányos helyzetű csoportokat, idős vagy... » Tovább

2.8 EPvoks partnerszervezeti pályázat
Kulturális rendezvény megvalósítására hirdet pályázatot az Európai Parlament EPvoks partnerszervezeti pályázat címmel. 
(KultúrPont) 

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága és a Prime Time Communications pályázatot hirdet 
kulturális rendezvény megvalósítására EPvoks partnerszervezeti pályázat címmel. A programok 
megvalósítása 2013. november 1. és 2014. április 30. között van lehetőség. A támogatásra szánt 
keretösszeg... » Tovább

2.9 Előkészítő látogatások ösztöndíjprogram

 

Megjelent a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj programjának Előkészítő látogatás című felhívása. 
(Pályázatmenedzser) 

Előkészítő látogatás címmel pályázatot hirdetnek a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj
programja keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézményeknek. A 
pályázat keretében hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások, illetve felsőoktatási... » Tovább

2.10 Betlehemi jászol - pályázat

 Pályázatot hirdet a 20. alkalommal megrendezendő Betlehemi jászol kiállításon való részvételre a Magyar Kézművességért Alapítvány. 
(KultúrPont) 

A Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar kézműveseknek, 
tárgyalkotó népművészeknek és kézműves iparművészeknek, hivatásos és műkedvelő alkotóknak, egyéni 
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pályázóknak és közösségeknek a 20. Betlehemi jászol kiállításon való részvételre. A pályázaton... » Tovább

2.11 Pályázat az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására
A Magyar Posta Zrt. pályázatot hirdet bélyeggyűjtő szakköröknek, ifjúsági szervezeteknek és egyesületeknek általános iskolás 

bélyegklubok megszervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Posta Zrt. intézmények keretében működő bélyeggyűjtő szakköröknek, ifjúsági 
szervezeteknek és egyesületeknek kéthetente működő bélyegklub megszervezésére a 2013/2014-es 
tanévben. Csak alsó tagozatos általános iskolás gyerekek számára tartott szakkörökkel lehet pályázni. A... » 
Tovább

2.12 Meghallgatást tart a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar

 

A Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar meghallgatást tart Budapesten fiatal zenészeknek. 
(Fidelio) 

2013. november 5-én meghallgatást tart Budapesten a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar fiatal zenészeknek. A
meghallgatáson 1988 és 1998 között született fiatal zenészek vehetnek részt. » Tovább

2.13 Pályázat civileknek internet-hozzáférésre
A Vidanet Zrt. pályázatot hirdet civil szervezeteknek ingyenes internet-hozzáférés biztosítására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Vidanet Zrt. civil szervezeteknek 12 hónapos ingyenes internet-hozzáférés biztosítására. 
A pályázaton Győrben, Mosonmagyaróváron, Kaposváron, Pécsett, Tatán, Fertődön, Harkányban, Csornán, 
Kapuváron és ezek vonzáskörzeteiben működő civil szervezetek vehetnek részt. Pályázati... » Tovább

2.14 Pályázat Weöres Sándor költészetének a népszerűsítésére

 

Bármelyik Weöres Sándor mű által ihletett írásokat vár a Weöres Sándor-Károlyi Amy emlékének ápolása alapítvány. A pályázat 

támogatója az NKA és Csönge Község Önkormányzata. 
(KultúrPont) 

A Weöres Sándor-Károlyi Amy emlékének ápolása alapítvány pályázatot hirdet, hogy a költő születésének 
100. évfordulójának alkalmából a résztvevők bármelyik Weöres Sándor műről vagy annak részletéről írják 
le érzéseiket, gondolataikat. A megengedett terjedelem, ha kézzel írott szöveget adnak be,... » Tovább

2.15 Madármentés - Lélekmentés
Ifjúsági fotópályázatot hirdet a Székesfehérvári Vadmadárkórház Madármentés – Lélekmentés címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Székesfehérvári Vadmadárkórház ifjúsági fotópályázatot hirdet Madármentés – Lélekmentés címmel. A 
pályázaton 12 és 20 év közötti gyerekek és fiatalok vehetnek részt három korcsoportban. Olyan képekkel 
lehet pályázni, amelyek megmutatják, mit jelentenek a pályázó számára a madarak.... » Tovább
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2.16 Mesehősökkel a környezetünkért - szépíró pályázat

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szépíró pályázatot hirdet Mesehősökkel a környezetünkért címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Irodalmi pályázatot hirdet a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Mesehősökkel a környezetünkért címmel. A 
pályázatra alsó és felső tagozatos általános iskolások, valamint középiskolás diákok írásait várják. 
Versekkel, mesékkel, novellákkal, elbeszélő költeményekkel, illetve dalszövegekkel is lehet... » Tovább

2.17 Pályázat nemzetiségi civil szervezetek támogatására
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatására. A NEMZ-CISZ-14 
kódszámmal meghirdetett pályázaton a 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény 
hatálya alá... » Tovább

2.18 Pályázat mobilitási tapasztalattal rendelkező szakembereknek

 

Az On the Move olyan művészek és kulturális szakemberek jelentkezését várja, akik már rendelkeznek mobilitási tapasztalattal. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet az On the Move 35 évnél fiatalabb művészeknek és kulturális szakembereknek 
tapasztalataik megosztására mobilitási élményeikkel kapcsolatban. A pályázat célja egy olyan útikalauz 
összeállítása, amely Kínába készülő fiatal európai művészeknek nyújt segítséget első kiutazásukhoz.... » 
Tovább

2.19 Pályázat nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2014. évi költségvetési támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések
2014. évi költségvetési támogatására. A NEMZ-PED-14 kódszámmal meghirdetett pályázat a 2014. január 
1. és december... » Tovább

2.20 Pályázat nemzetiségi táborok támogatására
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző 
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és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatására. A NEMZ-TAB-14 kódszámmal 
meghirdetett... » Tovább

2.21 X. Castello di Duino Nemzetközi Költészeti Színház Verseny

 

Pályázatot hirdetnek 30 év alatti fiataloknak a 10. alkalommal megrendezendő Castello di Duino Nemzetközi Költészeti Színház 

Versenyen való részvételre. 
(pályázatok.org) 

Az UNESCO Olasz Nemzeti Bizottsága és az olasz Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 10. alkalommal
megrendezendő Castello di Duino Nemzetközi Költészeti Színház Versenyen való részvételre 30 év alatti 
fiataloknak. A 2014-es verseny témája: Én / Te - Párbeszéd, Szerelem, Barátság, Gyűlölet vagy... » Tovább

2.22 Pályázat nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatására. A 
NEMZ-KUL-14 kódszámmal meghirdetett pályázat a 2014. január 1. és december 31. között megvalósuló 
projekteket... » Tovább

2.23 Colours Fesztivál 2.0 - pályázat

 

Ötletpályázatot hirdet az Odeon Video Kft. a 2014-ben megrendezendő Colours Fesztivál 2.0 című multikulturális fesztivál 

kampányához kapcsolódóan. 
(KultúrPont) 

Az Odeon Video Kft. ötletpályázatot hirdet a 2014 elején megrendezendő Colours Fesztivál 2.0 című 
multikulturális fesztiválhoz kapcsolódóan. A fesztivál decemberi népszerűsítő kampányához várnak 
szlogeneket és legfeljebb 30 másodperces kampánybeszédeket. A legjobb ötletből leforgatják a fesztivál... » 
Tovább

2.24 A dinamótól Harry Potterig - pályázat tanároknak
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázatot hirdet tanároknak A dinamótól Harry Potterig címmel szellemitulajdon-védelmi 

óravázlatok készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet tanároknak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A dinamótól Harry Potterig címmel 
szellemitulajdon-védelmi óravázlatok készítésére. A pályázatra elsősorban olyan pedagógusok jelentkezését 
várják, akiknek a tantárgyához kapcsolódnak a szellemi tulajdon témakörét érintő témák. A... » Tovább

2.25 Alkotópályázat gyerekeknek
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A Gödöllői Királyi Kastély és herceg Egérváry Elemér pályázatot hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak a kastélyhoz kapcsolódó 

rajzok, festmények, versek és fogalmazások készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Gödöllői Királyi Kastély és herceg Egérváry Elemér a kastélyhoz kapcsolódó rajzok, 
festmények, versek és fogalmazások készítésére. A pályázaton óvodások és kisiskolások vehetnek részt. A 
legjobbnak ítélt 40 alkotást a Sajttorta című kiadványban jelentetik meg. Beküldési... » Tovább

2.26 Apexart - kurátori pályázat

 

Az egyesült államokbeli apexart kurátori pályázatot hirdet. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a New York-i (Egyesült Államok) apexart kiállítási javaslatok beküldésére. A három 
nyertes kurátori pályázat pénzügyi és adminisztratív támogatást kap projektjének megvalósításához. 
Pályázati határidő: 2013. november 8. » 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 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Álláslehetőségek Libanonban
A libanoni Bejrúti Művészeti Központ igazgatói és felelős vezetői állásba keres munkatársat. 
(on-the-move) 

Igazgatói és felelős vezetői állásba keres munkatársat a libanoni Beirut Art Center (Bejrúti Művészeti 
Központ). A nonprofit, kortárs művészeti szervezet 2014 januárjától keresi az új, a kortárs művészet iránt 
elkötelezett szakembereket. Jelentkezési határidő: 2013. október 21. » Tovább

3.2 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále - kurátori pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Gulyás Gábor miniszteri biztos, a Velencei Biennále nemzeti biztosa pályázatot hirdet a 2014. június 7. és 
november 23. között megrendezendő 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában 
rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A pályázaton olyan személyek és csoportok... » Tovább

3.3 Igazgatót keresnek Genfbe
A Genfi Nemzetközi Iskola igazgatót keres 2014 tavaszára megépülő Művészeti Központja élére. 
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(on-the-move) 

Igazgatót keres az International School of Geneva (Genfi Nemzetközi Iskola) 2014 tavaszára megépülő 
Művészeti Központja élére. A svájci intézmény a művészeti oktatás és előadó-művészeti képzés központja 
lesz. Az állás betöltésére 2014 februárjától van lehetőség. Jelentkezési határidő: 2013.... » Tovább

3.4 Projektkoordinátort keres a Visegrádi Alap

 

A Nemzetközi Visegrádi Alap projektkoordinátort keres mobilitási programjához. 
(on-the-move) 

Részmunkaidős projektkoordinátort keres mobilitási programjához a Nemzetközi Visegrádi Alap. 
Elvárások: társadalomtudományi vagy bölcsészettudományi egyetemi végzettség, felsőfokú angol 
nyelvtudás, kétéves adminisztrációs gyakorlat. Pályázati határidő: 2013. október 20. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 FLP-képzés Spanyolországban
Az FLP spanyol nemzeti irodája és a Salto képzést indít 2014 februárjában Európai polgárság az ifjúsági munkában címmel. 
(Ugródeszka) 

2014. február 24. és március 2. között képzést szervez Spanyolországban a Fiatalok Lendületben Program 
spanyol nemzeti irodája és a Salto European Citizenship in Youth Work (Európai polgárság az ifjúsági 
munkában) címmel. A képzésre ifjúsági munkásokat, fiatal vezetőket és projektvezetőket várnak.... » 
Tovább

4.2 A vállalkozókészség fejlesztése - konferencia
A Tempus Közalapítvány konferenciát szervez 2013 októberében A vállalkozókészség fejlesztése címmel. 
(Tempus) 

2013. október 24-én konferenciát rendez a Tempus Közalapítvány A vállalkozókészség fejlesztése – a 
Szakértői tanulmányutak, Leonardo, Grundtvig, valamint Erasmus programok tapasztalatai címmel. A 
budapesti konferencia szakmai előadásokkal, projektbemutatókkal, adaptálható hazai és nemzetközi... » 
Tovább

4.3 Színház a tradíció és a kortárs között - konferencia

 2013 decemberében konferenciát rendez az IUGTE Ausztriában Színház a tradíció és a kortárs között címmel. 
(KultúrPont) 

Nemzetközi konferenciát rendez az International University "Global Theatre Experience" ("Globális 
Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, IUGTE) 2013. december 17. és 21. között Theatre Between 
Tradition and Contemporaneity (Színház a tradíció és a kortárs között) címmel. Az ausztriai angol nyelvű... 
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» Tovább

4.4 Felsőoktatási nemzetközi marketing képzések
Felsőoktatási nemzetközi marketing képzéseket szervez a Tempus Közalapítvány felsőoktatási intézmények munkatársainak. 
(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány Felsőoktatási nemzetközi marketing képzéseket szervez a Campus Hungary, 
TÁMOP 4.2.4.B1 és B2 programja keretében felsőoktatási intézmények munkatársainak. Az országos 
képzéseket 2013. november 11-én és 12-én, november 18-án és 19-én, valamint 2014. január 20-án és 21-én
és... » Tovább

4.5 Az egyre zöldebb kulturális mobilitási támogatások

 

Műhelyfoglalkozást szerveznek 2014 tavaszán Berlinben Az egyre zöldebb kulturális mobilitási támogatások címmel. 
(on-the-move) 

A Julie’s Bicycle és a Trans Artists által létrehozott Green Art Lab Alliance (Zöld Művészet Laboratóriumi 
Szövetség) 2014 márciusában Greening cultural mobility funding (Az egyre zöldebb kulturális mobilitási 
támogatások) címmel műhelyfoglalkozást tart Berlinben. A németországi képzés a... » Tovább

4.6 A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata - konferencia
A Nemzeti Kulturális Alap konferenciát szervez 2013 októberében A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata címmel. 
(KultúrPont) 

2013. október 18-án konferenciát szervez a Nemzeti Kulturális Alap A kultúrafinanszírozás nemzetközi 
gyakorlata címmel. Az NKA fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából megtartandó rendezvénynek a 
Parlament Felsőházi terme ad otthont. A konferencián szó lesz egyebek mellett a Nemzeti Kulturális... » 
Tovább

4.7 Uniós források a Magyar-Szlovák határrégióban
Fórumot rendeznek 2013 októberében Uniós források a Magyar-Szlovák határrégióban címmel. 
(KultúrPont) 

2013. október 17-én fórumot rendeznek a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2014-2020 témájában Uniós források a Magyar-Szlovák határrégióban címmel. A találkozó a civil 
és önkormányzati szereplőknek ad lehetőséget, hogy megismerjék szlovák és magyar szakértők,... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Művészeti alkotóházi ösztöndíj Oxfordshire-be
Az Arts Catalyst és az Artquest művészeti alkotóházi ösztöndíjat hirdet Oxfordshire-be. 
(on-the-move) 

Művészeti alkotóházi ösztöndíjat hirdet az Arts Catalyst és az Artquest Oxfordshire-be (Egyesült Királyság),
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a Central Laser Facility-be (Központi Lézer Létesítmény). Az ösztöndíjas lehetőséget kap, hogy tudományos
szakemberek segítségével fejlessze ki projektjét. Pályázati határidő: 2013.... » Tovább

5.2 Alkotóházi ösztöndíj Brüsszelbe

 

A Műhely Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet az Ultima Vez társulat stúdiójába Brüsszelbe. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Műhely Alapítvány az Ultima Vez társulat stúdiójába, Brüsszelbe. A 
belgiumi ösztöndíj célja a koreográfusi kutatás és szakmai képzés támogatása. Az ösztöndíj a 2013. 
december 1. és 14. közötti időszakra szól. Jelentkezési határidő: 2013. október 31. » Tovább

5.3 Fung Nemzetközi Ösztöndíjprogram
A Princeton Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete pályázatot hirdet a Fung Nemzetközi Ösztöndíjprogramban való 

részvételre. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a Fung Nemzetközi Ösztöndíjprogramban való részvételre a Princeton Egyetem 
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete. A programra karrierjük elején álló, a 
társadalomtudományok és a bölcsészettudományok területén dolgozó kutatók jelentkezhetnek. Jelentkezési 
határidő:... » Tovább

5.4 Bostoni alkotóházi ösztöndíj

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a bostoni Emmanuel College. 
(on-the-move) 

A bostoni Emmanuel College Art Department (Emmanuel Főiskola Művészeti Tanszaka) alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet művészeknek. Az egyesült államokbeli nyolchetes ösztöndíjra kerámia, fotóművészet, 
sokszorosított grafika és társadalmi igazságosság kategóriákban lehet pályázni. Pályázati határidő:... » 
Tovább

5.5 SuSy - gyakornoki ösztöndíjprogram kulturális menedzsereknek
A Műhely Alapítvány gyakornoki ösztöndíjprogramot hirdet fiatal kulturális menedzsereknek SuSy - Support System címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Gyakornoki ösztöndíjprogramot hirdet fiatal kulturális menedzsereknek az EU Kultúra programja által 
támogatott Life Long Burning program keretében SuSy - Support System címmel a Műhely Alapítvány. Az 
ösztöndíj időtartama alatt, 2013. november 11. és 2014. május 9. között, az ösztöndíjasok egy... » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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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
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

http://www.kulturpont.hu/
mailto:info@kulturpont.hu
mailto:hirlevel@kulturpont.hu

