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

1.1 Ételfotó-pályázat
A Zmenu.net pályázatot hirdet ételfotók készítésére.
(KultúrPont)

Pályázatot hirdet ételfotók készítésére a Zmenu.net portál. A pályázatra a honlapról rendelt egyik ételről
készült fotókat várnak. Beküldési határidő: 2013. december 19. » Tovább
1.2 Mesél a család - pályázat
A mesekiado.hu pályázatot hirdet Mesél a család címmel mesék filmes rögzítésére.
(KultúrPont)

Pályázatot hirdet a mesekiado.hu Mesél a család címmel mesék filmes rögzítésére. A pályázatra legalább
három, videóra rögzített mesét kell beküldeni, amit egy vagy több mesélő ad elő – olvasva, zenélve,
énekelve vagy táncolva. A pályázat nyertesivel szerződést kötnek. Beküldési határidő:... » Tovább
1.3 XXXII. Magyar Sajtófotó Pályázat

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 32. alkalommal hirdeti meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amelyre a hazai és a határon túli
sajtó munkatársai, valamint amatőr alkotók jelentkezését várják.
(Pályázatfigyelő)

32. alkalommal hirdeti meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége a Magyar Sajtófotó Pályázatot. A
pályázatra elsősorban a hazai és a határon túli sajtó munkatársainak jelentkezését várják, de pályázhatnak
amatőr alkotók is. A következő kategóriákban lehet pályázni: hír-eseményfotó (egyedi);... » Tovább
1.4 Kantaa rajzpályázat

A JátékNet.hu rajzpályázatot hirdet Kantaa címmel gyerekeknek.
(Pályázatfigyelő)

Rajzpályázatot hirdet a JátékNet.hu Kantaa címmel. A gyerekeknek kiírt rajzpályázatra karácsonyi témájú
alkotásokat várnak. Irányötlet egy rénszarvas biciklin. A pályázaton a befotózott vagy beszkennelt rajzokkal
lehet részt venni. Beküldési határidő: 2013. december 18. » Tovább
1.5 Barnamedve - vers- és prózapályázat
Irodalmi pályázatot hirdet Barnamedve címmel a Vizuális Pedagógiai Műhely.
(KultúrPont)

A Vizuális Pedagógiai Műhely irodalmi pályázatot hirdet magyar nyelven író amatőr íróknak és költőknek
Barnamedve címmel. A pályázatra verseket és prózai alkotásokat várnak. Beküldési határidő: 2014. január
1. » Tovább
1.6 Pályázat az IKON-16 Díjra

A Stylepods pályázatot hirdet az IKON-16 Díj odaítélésére újságíróknak.
(KultúrPont)

Pályázatot hirdet a Stylepods az IKON-16 díj odaítélésére. A pályázatra divattal, művészettel, kultúrával és
technológiával foglalkozó újságírók jelentkezését várják. Egy több mint 100 szavas cikkel lehet pályázni,
amely a Stylepods-ról és annak művészetekhez, divathoz és kultúrához fűződő... » Tovább
1.7 Tündérszó - mesepályázat
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár mesepályázatot hirdet Tündérszó címmel.
(Pályázatfigyelő)

Mesepályázatot hirdet 8 és 15 év közötti gyerekeknek a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár Tündérszó címmel. A pályázaton magyar nyelven írt mesékkel vehetnek részt 1999. január 1. és
2005. december 31. között született gyermekek. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2014 júniusában... »
Tovább
1.8 Pályázat magyar-francia társadalomtudományi együttműködésre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Francia Külügyminisztérium és a francia Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium pályázatot
hirdet a Balaton Program - Programme Hubert Curien keretében magyar-francia társadalomtudományi együttműködések
támogatására.
(Pályázatfigyelő)

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Francia Külügyminisztérium és a francia
Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium magyar-francia társadalomtudományi együttműködések
támogatására a Balaton Program - Programme Hubert Curien keretében. A pályázat magyarországi
felsőoktatási... » Tovább
1.9 II. HUNTINGPress Nemzetközi Fotópályázat
A HUNTINGPress Nemzetközi Fotóügynökség második alkalommal hirdeti meg nemzetközi fotópályázatát, amelyre profi és amatőr
fotósok alkotásait várják.
(Pályázatfigyelő)
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