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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Szerencsefüggőség - fotópályázat

 

A Szerencsejáték Zrt. és a kArton galéria fotópályázatot hirdet Szerencsefüggőség címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Szerencsejáték Zrt. és a kArton galéria 
magyarországi és határon túli magyar fotósoknak Szerencsefüggőség 
címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják a mobillal vagy
tetszőleges eszközzel készült alkotásokat: a szerencse pillanatai; a 
függőség. Mindkét kategóriában... » Tovább

1.2 Országos fémműves népi iparművészeti pályázat

 

A Hagyományok Háza, Vése Község Önkormányzata és a Magyarországi Kovácsmíves Céh első alkalommal hirdeti meg az Országos 

fémműves népi iparművészeti pályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Első alkalommal hirdeti meg az Országos fémműves népi 
iparművészeti pályázatot a Hagyományok Háza, Vése Község 
Önkormányzata és a Magyarországi Kovácsmíves Céh. A pályázaton 
olyan kovácsok, rézművesek, ötvösök, kés- és fegyverművesek, 
valamint más fémes szakmák kézművesei vehetnek részt, akik fémes... 
» Tovább

1.3 Budapest külföldi szemmel - fotópályázat

 Fotópályázatot hirdet az Apartment Hotel Vivaldi Budapest külföldieknek Budapest külföldi szemmel címmel. 
(pályázatok.org) 

Az Apartment Hotel Vivaldi Budapest fotópályázatot hirdet 
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külföldieknek Budapest külföldi szemmel címmel. A pályázatra 
mobiltelefonnal vagy profi felszereléssel készült olyan alkotásokat 
várnak, amelyek megmutatják, mit jelent a pályázó számára Budapest. 
A legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítást... » Tovább

1.4 EAEA Grundtvig-díj

 

Az Európai Felnőttképzési Társaság pályázatot hirdet a 2014-es EAEA Grundtvig-díj odaítélésére I. világháborús megemlékezéshez 

kapcsolódó felnőttoktatási projekteknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a 2014-es EAEA Grundtvig-díj odaítélésére a 
European Association for the Education of Adults (Európai 
Felnőttképzési Társaság, EAEA). A díjra Emlékezés az I. világháborúra
a jövőnkért – a felnőttoktatás támogatja a békét és az összetartozást 
Európában témában lehet nevezni a... » Tovább

1.5 Ökodizájn pályázat

 

A kazincbarcikai önkormányzat ökodizájn pályázatot hirdet a divattervezés iránt érdeklődő alkotóknak. 
(pályázatok.org) 

Ökodizájn pályázatot hirdet Kazincbarcika Város Önkormányzata. A 
pályázatra a divattervezés iránt érdeklődő alkotók tervezhetnek fém 
alapanyagból készült ruhadarabokat. A legjobbnak ítélt kreációt 
Völgyesi Gabi, a Unique énekese mutatja be. Pályázati határidő: 2014. 
július 25. » Tovább

1.6 Fair Play fotópályázat

 

A MOB Fair Play Bizottság fotópályázatot hirdet 18 éven felüli alkotóknak. 
(pályázatok.org) 

Fotópályázatot hirdet a fair play témájában a MOB Fair Play Bizottság. 
A pályázatra 18 éven felüli alkotó képeit várják. Az eredményeket 2014
októberében teszik közzé. Beküldési határidő: 2014. szeptember 30. » 
Tovább

1.7 Akbank Sanat Nemzetközi Kurátori Pályázat

 

Fiatal kurátoroknak hirdet nemzetközi pályázatot a török Akbank Sanat művészeti központ. 
(on-the-move) 

Az isztambuli (Törökország) Akbank Sanat művészeti központ 2014-re 
is meghirdeti Nemzetközi Kurátori Pályázatát fiatal kurátoroknak. A 
pályázaton 40 évnél fiatalabb kurátorok vehetnek részt egyénileg vagy 
csapatban egy kidolgozott kiállítási tervvel. A jelentkezési lapot angol 
nyelven kell... » Tovább

1.8 FLORA - fotópályázat
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A keceli önkormányzat fotópályázatot hirdet a FLORA Virágfesztiválhoz kapcsolódóan FLORA címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Kecel Város Önkormányzata a FLORA 
Virágfesztiválhoz kapcsolódóan FLORA címmel. A pályázaton 
lakóhelytől és életkortól függetlenül minden amatőr és profi fotós részt 
vehet. A következő kategóriákban lehet pályázni: - Bács-Kiskun megye
legszebb kertjei: 2014. június 15. és... » Tovább

1.9 Bizalom - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdetnek Bizalom címmel amatőr és profi fotósoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. fotópályázatot hirdet Bizalom 
címmel. A pályázaton amatőr és profi fotósok vehetnek részt a 
kiírásban megjelölt rendezvényeken készült képeikkel. Amatőrök a 
következő kategóriákban pályázhatnak: sport és a bizalom; lovak és a 
bizalom; család/kultúra/hagyományok... » Tovább

1.10 Térképrajzoló pályázat

 

Az Ördögkatlan Fesztivál szervezői térképrajzoló pályázatot hirdetnek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014 augusztusában megrendezendő 7. Ördögkatlan Fesztivál 
szervezői térképrajzoló pályázatot hirdetnek. A pályázatra a kiírásban 
megadott helyszínekről és programokról készült, kézzel vagy géppel 
megrajzolt, áttekinthető térképeket várnak. A legjobb térképet beküldő 
pályázó kap egy mindenhová... » Tovább

1.11 A Japán Alapítvány pályázata projektek támogatására

 

A Japán Alapítvány Budapesti Irodája pályázatot hirdet a 2014/2015-ös költségvetési évben Magyarországon és Közép-Kelet 

Európában megvalósuló projektek és programok támogatására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Local Project Support Program (Helyi projekttámogatási program) 
címmel pályázatot hirdet a 2014/2015-ös költségvetési évben 
Magyarországon és Közép-Kelet Európában megvalósuló projektek és 
programok támogatására a Japán Alapítvány Budapesti Irodája. A 
pályázaton a japán kultúra népszerűsítéséhez... » Tovább

1.12 Fotópályázat a családi gazdálkodások népszerűsítésére

 Fotópályázatot hirdet a Copa-Cogeca a családi gazdálkodások népszerűsítésére. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A Copa-Cogeca európai termelői érdekképviseleti szervezet pályázatot 
hirdet a Családi gazdálkodások nemzetközi éve alkalmából a családi 
gazdálkodások népszerűsítésére. A pályázaton profi és amatőr fotósok 
is indulhatnak. A kiválasztott alkotásokból az Európai Parlamentben is 
kiállítást rendeznek... » Tovább

1.13 Az NKA pályázata közművelődési és népművészeti projektek támogatására

 

Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma közművelődési és népművészeti rendezvények 

megszervezésének, művészeti és honismereti táborok, valamint táncházi programok megvalósításának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
pályázatot hirdet a 2015. január 1. és augusztus 31. közötti időszakra 
közművelődési és népművészeti rendezvények megszervezésének, 
művészeti és honismereti táborok, valamint táncházi programok 
megvalósításának támogatására. A... » Tovább

1.14 Az NKA pályázata szépirodalmi és ismeretterjesztő projektekre

 

Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatot hirdet alkotói támogatásra, irodalmi és ismeretterjesztő 

rendezvények megszervezésére, valamint határon túli magyar írók, költők, irodalmárok munkájának támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és 
Ismeretterjesztés Kollégiuma a 2014. szeptember 22. és 2015. 
szeptember 22. közötti időszakra alkotói támogatásra, irodalmi és 
ismeretterjesztő rendezvények megszervezésére, valamint határon túli 
magyar írók, költők, irodalmárok munkájának... » Tovább

1.15 NO HATTYÚ - Értelmezd újra a Balatont

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet az ART&ME Galéria és a Kultkikötő Balatonföldvári Szabadtéri Színház NO HATTYÚ - Értelmezd

újra a Balatont címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az ART&ME Galéria és a Kultkikötő Balatonföldvári Szabadtéri 
Színház képzőművészeti pályázatot hirdet NO HATTYÚ - Értelmezd 
újra a Balatont címmel. A pályázat első fordulójában a képzőművészeti 
alkotásokról készült digitális reprodukciót kell beküldeni. A kiválasztott
képekből 2014. augusztus 1-jén... » Tovább

1.16 Kulturális Filmek Fesztiválja - pályázat

 Pályázatot hirdetnek a Kulturális Filmek Fesztiválja szervezői a magyar falusi kultúrát feldolgozó filmek beküldésére. 
(Pályázatfigyelő) 
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A Kulturális Filmek Fesztiválja szervezői pályázatot hirdetnek a 
fesztiválon való részvételre. A pályázaton Magyarországon vagy a 
Kárpát-medence magyarok lakta területein 2014. január 1. és július 22. 
között készült, a falusi kultúrát feldolgozó, a táji értékekkel és 
kulturális hagyományokkal... » Tovább

1.17 Kiváló Múzeumpedagógus Díj

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályázatot hirdet a Kiváló Múzeumpedagógus Díj odaítélésére a múzeumpedagógia területén dolgozó 

szakembereknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a 2014-ben alapított 
Kiváló Múzeumpedagógus Díj odaítélésére a múzeumpedagógia 
területén dolgozó szakembereknek. A díjjal olyan szakemberek 
munkáját ismerik el, akik kiemelkedő szakmai tevékenységet 
végeznek, vagy nevükhöz egy kiváló múzeumpedagógiai... » Tovább

1.18 Aranyeső és szurkos üst - alkotópályázat

 

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotópályázatot hirdet Aranyeső és szurkos üst címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet Aranyeső és szurkos üst címmel a Szitakötő 
gyerekfolyóirat. A pályázatra a nyolc éven felüli olvasókat megszólító, 
a büntetés és jutalmazás témakörében írt verseket, meséket és 
ismeretterjesztő cikkeket várnak. Csak olyan írásokkal lehet pályázni, 
amelyeket korábban még... » Tovább

1.19 Tamron fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Tamron Magyarország. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Tamron Magyarország fotópályázatot hirdet amatőr alkotóknak. A 
pályázatra két, ugyanabból a perspektívából készített fotót kell 
összedolgozni. A beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. 
Beküldési határidő: 2014. augusztus 20. » Tovább

1.20 SAM Kortárs Művészeti Díj

 

Pályázatot hirdetnek a 2014-es SAM Kortárs Művészeti Díj odaítélésére Franciaországban élő vizuális művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A SAM Art Projects művészeti kezdeményezés pályázatot hirdet a 
2014-es SAM Kortárs Művészeti Díj odaítélésére. A díjat minden 
évben egy Franciaországban élő művésznek ítélik oda, aki a vizuális 
művészetek területén tevékenykedik. A díjra olyan francia, vagy az 
elmúlt két évben Franciaországban élő,... » Tovább
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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 Szekund szólamvezetői próbajáték Budapesten

 

A MÁV Szimfonikus Zenekar szekund szólamvezetői próbajátékot hirdet helyettesítésre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Szekund szólamvezetői próbajátékot hirdet helyettesítésre a MÁV 
Szimfonikus Zenekar. A próbajátékot 2014. szeptember 24-én rendezik 
meg a zenekar próbatermében, Budapesten. A próbajáték három 
fordulós. Zongorakísérőt nem biztosítanak. Jelentkezési határidő: 2014.
szeptember 22. » Tovább

3. PARTNERKERESÉSEK

3.1 Társszervezőt keres egy szlovén galéria

 

Egy szlovéniai galéria társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a szlovéniai Galerija Miklova hiša 
(Miklova Ház Galéria). A projekt célja, hogy a galéria más európai 
galériákkal és művészeti oktatási intézményekkel kapcsolatba lépve 
lehetőséget kapjon a... » Tovább

3.2 Társszervező lenne a Lucian Blaga Egyetem

 

A nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatokban lenne társszervező a nagyszebeni (Románia) Lucian 
Blaga Egyetem. Az egyetem kulturális együttműködési projektekben 
venne részt. A Lucian Blaga Egyetem nagy tapasztalattal rendelkezik 
könyvtárdigitalizálásban. Korábban... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Alkotóházi ösztöndíj Kambodzsába
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A kambodzsai Sa Sa művészeti központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet professzionális művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Phnompenbe (Kambodzsa) a Sa Sa 
művészeti központ a 2015 júniusa és decembere közötti időszakra. Az 
öthetes ösztöndíjra legalább hároméves szakmai gyakorlattal 
rendelkező művészek pályázhatnak. Pályázati határidő: 2014. július 19.
» Tovább

4.2 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésre - horvátországi magyarok

 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet horvát, vagy horvátországi középiskolában tanuló szerb 

magyaroknak a Balassi Intézet 2014/2015-ös magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való részvételre. 
(Balassi Intézet) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzésében való részvételre horvát, vagy középiskolai tanulmányaikat 
Horvátországban végző, szerb állampolgárságú magyaroknak. A 
pályázat keretében a 2014/2015-ös... » Tovább

4.3 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésre - csángó-magyarok

 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet csángó-magyaroknak a Balassi Intézet 2014/2015-ös 

magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való részvételre. 
(Balassi Intézet) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzésében való részvételre román állampolgárságú, csángó-magyar 
nemzetiségű személyeknek. A pályázat keretében a 2014/2015-ös 
tanévre nyerhetnek el ösztöndíjat a... » Tovább

4.4 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésre - szlovéniai és más országbeli magyarok

 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet szlovéniai magyaroknak, vagy más ország magukat 
magyar nemzetiségűnek valló állampolgárainak a Balassi Intézet 2014/2015-ös magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való 

részvételre. 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzésében való részvételre szlovén állampolgárságú, magyar 
nemzetiségű, illetve más ország (Horvátország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna... » Tovább

4.5 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésre - ukrajnai magyarok

 A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet ukrajnai magyaroknak a Balassi Intézet 2014/2015-ös 

magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való részvételre. 
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(Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű 
személyeknek a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzésében való részvételre. A pályázat keretében a 2014/2015-ös 
tanévre nyerhetnek el ösztöndíjat a pályázók. A... » Tovább

4.6 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésre - szlovákiai magyarok

 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet szlovákiai magyaroknak a Balassi Intézet 2014/2015-ös 

magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való részvételre. 
(Balassi Intézet) 

Pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű 
személyeknek a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzésében való részvételre. A pályázat a 2014/2015-ös tanév 
képzésére biztosít ösztöndíjat a hallgatóknak. A... » Tovább

4.7 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésen való második ösztöndíjas részvételre

 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet külhoni magyaroknak a Balassi Intézet 2014/2015-ös 

magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való részvételre. 
(Balassi Intézet) 

Pályázatot hirdet külhoni magyaroknak a Balassi Intézet és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi 
felsőoktatási előkészítő képzésében való második ösztöndíjas 
részvételre. A pályázat a 2014/2015-ös tanév képzésére biztosít 
ösztöndíjat azoknak a hallgatóknak, akik a... » Tovább

4.8 Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésre - szerbiai magyarok

 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet szerbiai magyaroknak a Balassi Intézet 2014/2015-ös 

magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében való részvételre. 
(Balassi Intézet) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzésében való részvételre szerb állampolgárságú, magyar 
nemzetiségű hallgatóknak. A pályázat keretében a 2014/2015-ös 
tanévre nyerhetnek el ösztöndíjat a pályázók. A... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 Életműdíj Cakó Ferencnek
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A spanyolországi Cinema Jove filmfesztivál életműdíjjal méltatta Cakó Ferenc animációs filmest. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014. június 20. és 27. között Valenciában (Spanyolország) 
megrendezett Cinema Jove filmfesztivál zsűrije Valencia Holdja 
életműdíjat adományozott Cakó Ferencnek. A magyar animációs filmes
40 éves munkásságából 12 rövidfilm be is került a fesztivál 
programjába. A megnyitón Cakó Ferenc egy... » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a Kreatív Európa 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: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.
info@kreativeuropa.hu - http://www.kulturpont.hu;

http://www.kreativeuropa.hu

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
Unió Bizottsága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Filmalap.
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