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

1.1 Logótervező pályázat
A Szombat folyóirat logótervező pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Grafikai pályázatot hirdet a Szombat folyóirat új logójának megtervezésére. A pályázatra a Facebook 
közösségi akciókban aktív, 25 és 50 közötti, valamint 50 éven felüli, legalább középiskolát végzett, 
jellemzően egy-két diplomával rendelkező, tömegkommunikációban tájékozott zsidó és nem-zsidó nők... » 
Tovább

1.2 Friss Hús 2.0 Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

 

Pályázatot hirdet a Daazo.com a 2014 márciusában megrendezendő Friss Hús 2.0 Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

A Daazo.com pályázatot hirdet a 2014. március 27. és 30. között megrendezendő Friss Hús 2.0 Nemzetközi 
Rövidfilmfesztiválon való részvételre. A seregszemlére legfeljebb 30 perces, 2012 januárja után készült 
animációkat, fikciókat és dokumentumfilmeket várnak. A versenyprogram fődíja 100 ezer... » Tovább

1.3 Történelmi esszéíró pályázat
Az Albanegra Kiadó történelmi esszéíró pályázatot hirdet diákoknak és felnőtteknek. 
(KultúrPont) 

Történelmi esszéíró pályázatot hirdet az Albanegra Kiadó általános és középiskolás diákoknak, valamint 
középiskolát már befejezett felnőtteknek. A pályaműveket a következő témákban várják: - 814 - 1200 éve - 
Császárrá koronázzák Nagy Károlyt; - 1314 - 700 éve - A bannokburni csatában, a... » Tovább

1.4 Spot- és plakátpályázat
A BuSho spot- és plakátpályázatot hirdet Még élünk, valamint Győzelem témában. 
(Pályázatfigyelő) 

Spot- és plakátpályázatot hirdet a BuSho. A pályázatra a következő témákban várják az alkotásokat: Még 
élünk!; Menekülés a győzelembe!; Dugd le az ujjad a torkodon!. 30 másodperces és 1 perces spotokkal, 
valamint plakátokkal lehet pályázni. A sikeres pályázók részt vehetnek a 8. GomBuSho egyhetes... » 
Tovább

1.5 Hang - fotópályázat
A Fiatal Magyar Fotóművészekért Alapítvány fotópályázatot hirdet Hang címmel amatőr és profi fotósoknak. 
(Pályázatfigyelő) 
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Fotópályázatot hirdet a Fiatal Magyar Fotóművészekért Alapítvány amatőr és profi alkotóknak Hang 
címmel. A pályázaton egy alkotó legfeljebb három fekete-fehér vagy színes digitális képpel vehet részt. A 
kiválasztott alkotásokból kiállítást rendeznek. Beküldési határidő: 2014. február 28. » Tovább

1.6 Legyen a vendégfényképészünk! - fotópályázat
Az Európai Parlament webszerkesztősége fotópályázatot hirdet Legyen a vendégfényképészünk! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Legyen a vendégfényképészünk! címmel amatőr és profi alkotóknak az Európai 
Parlament webszerkesztősége. A pályázatra a személyautók és kisteherautók károsanyag-kibocsátása 
témájában várják az alkotásokat. A pályázat keretében minden hónapban új témát és új győzteseket... » 
Tovább

1.7 Rómeó és Júlia színházpedagógiai program
A Pesti Magyar Színház pályázatot hirdet iskolai csoportoknak és osztályoknak Sokszemközt Pályázat címmel a Rómeó és Júlia 

színházpedagógiai programban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Pesti Magyar Színház Sokszemközt Pályázat címmel a Rómeó és Júlia 
színházpedagógiai programban való részvételre. A pályázaton 13 és 20 éves fiatalokból álló iskolai 
csoportok, osztályok, valamint színjátszó csoportok vehetnek részt. A Rómeó és Júlia előadáshoz 
kapcsolódó projekt... » Tovább

1.8 Az én kultúrházam - pályázat
A Magyar Népművelők Egyesülete íráspályázatot hirdet Az én kultúrházam címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Íráspályázatot hirdet a Magyar Népművelők Egyesülete a közművelődési intézményeket látogatóknak Az én
kultúrházam címmel. A pályázatra olyan írásokat várnak, amelyek bemutatják, milyen szerepe lehet a 
közművelődési feladatokat ellátó intézményeknek az emberek életében. Minden pályázó legfeljebb két... » 
Tovább

1.9 Pályázat az Év információbiztonsági újságírója díjra

 

A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület pályázatot hirdet a magyarországi médiában információ- és adatvédelem, 

információbiztonság témában publikáló újságíróknak az Év információbiztonsági újságírója díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület az Év információbiztonsági újságírója díj 
odaítélésére. A díjra a magyarországi médiában információ- és adatvédelem, információbiztonság témában 
publikáló újságírók jelölhetők. A pályázatra legalább öt, 2013. január 1. utáni referencia... » Tovább

1.10 Így írunk mi - verspályázat
Az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete verspályázatot hirdet gyerekeknek és felnőtteknek Így írunk mi címmel. 
(Pályázatfigyelő) 
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Verspályázatot hirdet az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Így írunk mi címmel. A 
pályázatra általános iskolás, közép- és szakiskolás diákok, felnőttek és idősek alkotásait is várják. Az 
ünnepélyes eredményhirdetést 2014. április 19-én rendezik meg a szigethalmi Városi Szabadidő... » Tovább

1.11 Ösztöndíj a Római Magyar Akadémiára

 

Képzőművészeti ösztöndíjat hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Római Magyar Akadémiára hivatásos festőművészeknek, 

grafikusművészeknek, szobrászművészeknek és intermédia művészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képzőművészeti ösztöndíjat hirdet a Római Magyar Akadémiára. Az 
ösztöndíjra hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek 
pályázhatnak. Az ösztöndíj célja, hogy lehetőséget biztosítson magyar képzőművészeknek a római... » 
Tovább

1.12 A magyar kultúráért és oktatásért - Felvidék
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel szlovákiai civil szervezeteknek, 

önkormányzatoknak és egyházaknak programjaik és fejlesztéseik támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A magyar kultúráért és oktatásért címmel a 2014. január 
1. és december 31. közötti időszakra a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, 
Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának előmozdítására. A pályázaton civil... » Tovább

1.13 Pályázat köztéri képzőművészeti alkotás készítésére
A Budavári Önkormányzat I. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet képzőművészeknek köztéri képzőművészeti alkotás 

elkészítésére a Budai Vár 1849. május 21-i visszavívása emlékére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Budavári Önkormányzat I. kerületi Polgármesteri Hivatal köztéri képzőművészeti alkotás
elkészítésére a Budai Vár 1849. május 21-i visszavívása emlékére. A pályázatra képzőművészek olyan 
terveit várják, amelyek illenek a Budai Vár Fehérvári Rondella falára. Az előállítási költség... » Tovább

1.14 A magyar kultúráért és oktatásért - Kárpátalja
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel ukrajnai civil szervezeteknek, 

önkormányzatoknak és egyházaknak programjaik és fejlesztéseik támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A magyar kultúráért és oktatásért címmel a 2014. január 
1. és december 31. közötti időszakra az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, 
Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának előmozdítására. A pályázaton civil... » Tovább

1.15 Hol élsz TE? - alkotóházi ösztöndíj Ausztriába

 A Partizán Műterem és Galéria és a Kunst an der Grenze alkotóházi ösztöndíjat hirdet képzőművészeknek Hol élsz TE? / And YOU? 

Where do you live? címmel. 
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(Pályázatfigyelő) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet magyar képzőművészeknek a Partizán Műterem és Galéria és a jennersdorfi 
(Ausztria) Kunst an der Grenze a 2014. augusztus 18. és szeptember 28. közötti időszakra Hol élsz TE? / 
And YOU? Where do you live? címmel. A részvétel feltétele, hogy az alkotók ajándékozzanak egy... » 
Tovább

1.16 Genius loci, Babits Mihály és a Jónás könyve - pályázat

 

Az esztergomi önkormányzat művészeti pályázatot hirdet Genius loci, Babits Mihály és a Jónás könyve címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Művészeti pályázatot hirdet Esztergom Város minden művészeti ág képviselőjének Genius loci, Babits 
Mihály és a Jónás könyve címmel. A pályázatra olyan műveket várnak, amelyeket Babits Mihály Jónás 
könyve című verse, valamint az Ószövetség azonos című könyve ihletett. A kiválasztott alkotásokból... » 
Tovább

1.17 Előadó-művészeti tehetségkutató verseny
Az Aktív Egyesület pályázatot hirdet amatőr művészeti csoportoknak, együtteseknek és magánszemélyeknek egy előadó-művészeti 

tehetségkutató versenyen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Aktív Egyesület egy előadó-művészeti tehetségkutató versenyen való részvételre. A 
versenyre olyan, 16 és 60 év között tagokból álló amatőr művészeti csoportok, együttesek és 
magánszemélyek nevezhetnek, amelyek zene-, tánc-, pantomim- és cirkuszművészettel foglalkoznak, és... » 
Tovább

1.18 Pályázat magyar nyelvi és hungarológiai nyári egyetemre
A Balassi Intézet pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2013/2014-es tanévre Balassi Nyári Egyetemen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet a tengerentúli diaszpórában élő magyar származású személyeknek 
magyar állami ösztöndíj odaítélésére a 2013/2014-es tanévre a Balassi magyar nyelvi és hungarológiai nyári
egyetemre. A pályázaton 18 éven felüli, magyar származású észak- és dél-amerikai,... » Tovább

1.19 Kreatív mesepályázat

 

Az 5K Központ kreatív mesepályázatot hirdet gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Kreatív mesepályázatot hirdet gyerekeknek az 5K Központ. A pályázaton 8 és 10, illetve 11 és 13 év közötti
gyerekek vehetnek részt. Olyan mesékkel lehet pályázni, amelyekben a hősök a hagyományos mesei 
szerepektől eltérően jelennek meg. Beküldési határidő: 2014. január 31. » Tovább

1.20 Fesztiválozz eszperantistákkal Olaszországban! - pályázat
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Pályázatot hirdet fiataloknak a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség Fesztiválozz eszperantistákkal Olaszországban! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség pályázatot hirdet 30 évnél fiatalabb magyar állampolgároknak 
Fesztiválozz eszperantistákkal Olaszországban! címmel. A pályázat győztese részt vehet a 2014. április 16. 
és 22. között megrendezendő Internacia Junulara Festivalo (Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál,... » Tovább

1.21 Drámapályázat
A szolnoki Híd Színház drámapályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Drámapályázatot hirdet a szolnoki Híd Színház. A pályázatra öt senior korú női szereplőre írt egyfelvonásos 
színpadi szövegeket várnak. A kiválasztott pályaművet 2014-ben mutatják be. Beküldési határidő: 2014. 
február 15. » Tovább

1.22 Pályázat a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjra
A Magyar Formatervezési Tanács és a Budai Rajziskola pályázatot hirdet a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjra. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj odaítélésére a Magyar 
Formatervezési Tanács és a Budai Rajziskola. Az ösztöndíjra 35 évnél fiatalabb, Magyarország területén 
alkotói tevékenységet folytató, valamint szakirányú (MA) művészeti, illetve designer egyetemi... » Tovább

1.23 Pályázat az első világháború eseményeit felidéző programok támogatására
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó

történelmi eseményeket felidéző programok támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az első 
világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító 
kulturális programok, művészeti tevékenységek támogatására. A KKTTKE-CP-04 kódszámmal... » Tovább

1.24 Pályázat az első világháború emlékezetét feldolgozó forgatókönyvek támogatására
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet az első világháború történelmi 

emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az első 
világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására. A KKTTKE-CP-03 
kódszámmal meghirdetett pályázaton civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági... » 
Tovább

1.25 Pályázat első világháborús emlékművek helyreállítására
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet első világháborús emlékművek 

helyreállítására. 
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az első 
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. A 
KKTTKE-CP-02 kódszámmal meghirdetett pályázaton megyei, megyei jogú városi, városi, települési... » 
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 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Adminisztrációs asszisztenst keres az IETM

 

Adminisztrációs asszisztens gyakornokot vagy önkéntest keres Brüsszelbe az IETM. 
(on-the-move) 

A brüsszeli International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) adminisztrációs asszisztens 
gyakornokot vagy önkéntest keres. A belgiumi gyakornoki vagy önkéntes munka legalább kilenc hónapra 
szól. Az állás betöltésének feltétele a folyékony francia és angol nyelvtudás. Pályázati... » 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
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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