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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 A kettes... - fotópályázat

 

A bblue környezettudatos közösség fotópályázatot hirdet amatőr és profi fotósoknak A kettes... címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet fennállásának második évfordulója alkalmából a 
bblue környezettudatos közösség A kettes... címmel. A pályázatra 14 
éven felüli amatőr és profi fotósok alkotásait is várják. Olyan képekkel 
lehet pályázni, amelyek a pályázó mindennapjaiban vagy a 
természetben mutatják meg a... » Tovább

1.2 Titokzatos sün-történetek - mese- és képregény-pályázat

 

Titokzatos sün-történetek címmel mese- és képregényíró pályázatot hirdetnek gyerekeknek és fiataloknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Mese- és képregényíró pályázatot hirdet Titokzatos sün-történetek 
címmel a Vadonleső Program, a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési, valamint Nemzeti 
Parki és Tájvédelmi Főosztálya, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a 
Magyar Természettudományi Múzeum... » Tovább

1.3 HBO First Draft - forgatókönyvíró pályázat

 A magyar HBO pályázatot hirdet HBO First Draft címmel forgatókönyvek írására. 
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a magyar HBO forgatókönyvek írására HBO First 
Draft címmel. A pályázatra 30 vagy 60 perces, heti folytatásos 
drámasorozatok első részének teljesen kész forgatókönyvét várják. 
Olyan sorozatok első epizódjának forgatókönyvével lehet pályázni, 
amelyek Magyarországon játszódnak. A... » Tovább

1.4 SzínesLiget - alkotópályázat

 

A Városliget Zrt. alkotópályázatot hirdet budapesti lakosoknak SzínesLiget – Színezd ki a Ligetet! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Városliget Zrt. a Liget Budapest Projekt 
keretében SzínesLiget – Színezd ki a Ligetet! címmel. A pályázaton 
olyan budapesti lakosok vehetnek részt, akikhez közel áll a street art és 
kreatív módon tudják megjeleníteni a kultúra és a zöld találkozását. A 
pályázat... » Tovább

1.5 Küldj 1 képet! - pályázat

 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum digitális fotó- és dokumentumgyűjtő pályázatot hirdet Küldj 1 képet! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Digitális fotó- és dokumentumgyűjtő pályázatot hirdet a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Küldj 1 képet! címmel. A pályázat témája: az 
első világháború és a falu. A pályázatra olyan anyagokat várnak, 
amelyek a parasztság és a magyar vidék első világháborús 
szerepvállalásáról, a fronton és a hátországban... » Tovább

1.6 Fotózd a gólyákat! - fotópályázat

 

A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fotópályázatot hirdet

Fotózd a gólyákat! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Fotózd a gólyákat! címmel a Cserhát Természeti 
és Kulturális Értékeiért Alapítvány és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület. A pályázatra felnőtt, valamint ifjúsági 
kategóriákban várják az olyan fotókat, amelyek fehér gólyákat 
örökítenek meg. Minden alkotó... » Tovább

1.7 Ázsiai kreatív történetpályázat

 Képregény- és mesepályázatot hirdetnek amatőr és profi alkotóknak Ázsiai kreatív történetek nemzetközi pályázata címmel. 
(on-the-move) 

Amatőr és profi alkotóknak hirdetnek pályázatot Ázsiai kreatív 
történetek nemzetközi pályázata címmel a koreai Ázsiai Kulturális 
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Komplexum 2015-ös megnyitása alkalmából. A pályázatra 
webtoonokat (digitális képregényeket) és meséket várnak. Angol, 
koreai vagy orosz nyelvű történetekkel lehet... » Tovább

1.8 Berlinale Talents - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek filmes szakembereknek a 2015 februárjában megrendezendő Berlinale Talents filmes találkozón való részvételre.

(Kreatív Európa Iroda) 

Várják a jelentkezéseket a 2015. február 7. és 12. között 
megrendezendő Berlinale Talents filmes találkozóra. A rendezvényen 
300 tehetséges fiatal vehet részt a világ minden részéről. A találkozó 
mesterkurzusokkal, vitafórumokkal, stúdiókkal és 
műhelyfoglalkozásokkal várja a pályafutásuk első tíz... » Tovább

1.9 Pályázat színjátszó találkozón való részvételre

 

Pályázatot hirdetnek nem hivatásos színházi műhelyeknek és színjátszó csoportoknak a Lengyel Pál emlékére megrendezendő 

MANÉZS Színjátszó Találkozón való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Lengyel Pál emlékére 2014. szeptember 19-én és 20-án 
Tiszaújvárosban megrendezendő MANÉZS Színjátszó Találkozón való 
részvételre hirdet pályázatot a Montázs Drámapedagógiai és 
Közművelődési Egyesület, a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális 
Központ és a Magyar Szín-Játékos Szövetség. A találkozóra... » 
Tovább

1.10 Az OIK műfordító pályázata

 

Műfordító pályázatot hirdet az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja alkalmából. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) műfordító pályázatot hirdet
a Nyelvek Európai Napja alkalmából. A pályázaton műfordításkötettel 
nem rendelkező műfordítók vehetnek részt Mile Stojić horvát költő 
Govori Petrus: o posvetama című versének magyar fordításával. Egy 
alkotó több pályaművel is... » Tovább

1.11 Medvesi Fotós Maraton

 A Novohrad-Nógrád Geopark pályázatot hirdet a Medvesi Fotós Maratonon való részvételre fiatal és felnőtt fotósoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark a 2014. október 11-én 
és 12-én megrendezendő Medvesi Fotós Maratonon való részvételre. A 
maratonon ifjúsági és felnőtt kategóriában vehetnek részt a fotósok. A 
pályázaton csak a maraton 48 órája alatt készült fényképekkel lehet 
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részt venni. Minden alkotó... » Tovább
1.12 Pályázat posztdoktori kutatásokra

 

Posztdoktori kutatások végzésére hirdet pályázatot a héSam Egyetem. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A franciaországi héSam Egyetem Alkotás, Művészet és Örökség 
laborja (Labex CAP) pályázatot hirdet posztdoktori kutatások 
végzésére. A pályázat keretében tíz kutatóval kötnek szerződést egy 
éves időtartamra. A pályázati anyagnak egyebek mellett tartalmaznia 
kell a kutatási projekt leírását, francia... » Tovább

1.13 Esélyt adni - esélyt kapni

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet alkotópályázatot hirdet gyerekeknek és felnőtteknek Esélyt adni - esélyt kapni címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Türr István Képző és Kutató Intézet Esélyt 
adni - esélyt kapni címmel. A pályázatra óvodáskorú gyerekek, 
általános iskoláskorú gyerekek, 15 és 20 év közötti fiatalok, valamint 
20 év feletti felnőttek küldhetnek be alkotásokat egyénileg vagy 
csoportosan. A következő... » Tovább

1.14 Szürreális karácsonyfa - pályázat

 

Az Evokáció Produkciós Iroda „karifa”-tervező pályázatot hirdet Szürreális karácsonyfa címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

„Karifa”-tervező pályázatot hirdet az Evokáció Produkciós Iroda 
Szürreális karácsonyfa címmel. A pályázat célja, hogy bemutatkozási 
lehetőséget nyújtson legalább a 16 éves, tehetséges, kezdő, amatőr, 
végzett vagy nem végzett tervezőknek, valamint tervező- és 
alkotócsoportoknak. Olyan... » Tovább

1.15 Csobbanj Európával! - fotópályázat

 

A Europe Direct fotópályázatot hirdet Csobbanj Európával! címmel. 
(Europe Direct) 

Fotópályázatot hirdet Csobbanj Európával! címmel a Europe Direct az 
Európai Parlament Csobbanj EUrópával! roadshow-ja keretében. A 
pályázatra olyan képeket várnak, amelyeken a pályázó csapat tagjai 
megformálnak egy híres épületet, az egyik tagország autójelzését vagy 
egy helyi jellegzetességet,... » Tovább

1.16 Movilfestawards - nemzetközi film- és fotófesztivál
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A 2014-es Movilfestawards nemzetközi film- és fotófesztivál szervezői pályázatot hirdetnek a fesztiválon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdetnek a 2014-es Movilfestawards nemzetközi film- és 
fotófesztivál szervezői a fesztiválon való részvételre. A budapesti 
fesztiválra mobil eszközökkel készült filmekkel és fotókkal lehet 
nevezni. Filmes kategóriák: - Movilfestawards: általános film szekció; -
Movilive:... » Tovább

1.17 Ars Compositio - pályázat

 

Ruhatervező pályázatot hirdet az Evokáció Produkciós Iroda és Kiadó Ars Compositio címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Evokáció Produkciós Iroda és Kiadó ruhatervező pályázatot hirdet 
Ars Compositio címmel. A pályázaton legalább 16 éves, kezdő, végzett 
vagy nem végzett tervezők, tervező- és alkotócsoportok vehetnek részt 
három-három ruhatervvel. Iskolai közösségek, alkotókörök pályázatait 
is várják. Bármilyen... » Tovább

1.18 MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudomány

 

Az Új Európa Alapítvány pályázatot hirdet diákoknak a MOL Tehetségtámogató Programban való részvételre Művészet-tudomány 

kategóriában. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Új Európa Alapítvány a MOL Tehetségtámogató 
Programban való részvételre Művészet-tudomány kategóriában. A 
pályázaton olyan 10 és 18 év közötti, magyarországi általános és 
középiskolás diákok és diákcsoportok vehetnek részt, akik országos 
vagy nemzetközi versenyeken,... » Tovább

1.19 Média Építészeti Díj

 

Az Építészfórum Kiadói Kft. pályázatot hirdet a Média Építészeti Díjának odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Építészfórum Kiadói Kft. a Média Építészeti 
Díjának odaítélésére. A díjra olyan tervekkel és épületekkel lehet 
pályázni, amelyeket az epiteszforum.hu internetes szakmai napilapban 
2013. szeptember 16. és 2014. szeptember 16. között publikálnak. A 
pályázaton csak épületek és... » Tovább

1.20 Shakespeare 450 - pályázat

 Borítótervező pályázatot hirdet Shakespeare 450 címmel az Akadémiai Kiadó. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Akadémiai Kiadó borítótervező pályázatot hirdet Shakespeare 450 
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címmel. A pályázatra a kiadó korábbi Bill Bryson: Shakespeare - Az 
egész világ színház című kötetének új borítóterveit várják. A tervek 
közül közönségdíjast is választanak. A díjátadó ünnepséget 2014 
szeptemberében rendezik meg... » Tovább

1.21 Advent Budapesten - pályázat

 

A Szabad Tér Színház pályázatot hirdet saját készítésű portékák árusítására Advent Budapesten címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Advent Budapesten címmel a Szabad Tér Színház a 
2014. november 28. és 2015. január 4. közötti Advent Budapesten Téli 
Fesztivál a Városháza Parkban című rendezvényen való részvételre. A 
pályázaton Magyarországon készült, minőségi kézműves és iparműves 
portékákkal, és... » Tovább

1.22 Nasser bin Hamad Nemzetközi Ifjúsági Kreativitás Díj

 

Pályázatot hirdetnek fiataloknak a Nasser bin Hamad Nemzetközi Ifjúsági Kreativitás Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Fényképezés, művészet, tudomány, grafikus design, film és építészet 
kategóriákban pályázhatnak a fiatalok a Nasser bin Hamad Nemzetközi
Ifjúsági Kreativitás Díjra. A díjakra a következő korosztályokban 
várják a kreatív fiatalok pályázatait: 14 és 17 év közöttiek; 18 és 24 év 
közöttiek; 25 és 30 év... » Tovább

1.23 Pályázat a 11. és 12. Park in progressre

 

Fiatal művészeknek és szakembereknek hirdetnek pályázatot a 11. ciprusi, valamint a 12. spanyolországi Park in progress találkozón 

való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Már várják a pályázatokat a 2014 szeptemberében Cipruson 
megrendezendő 11., valamint a 2014 októberében Spanyolországban 
megrendezendő 12. Park in progress (Parkolás folyamatban) találkozón
való részvételre. Mindkét rendezvényre művészeket, valamint a kreatív 
és kulturális iparágak szakembereit... » Tovább

1.24 Pályázatok Yeats születésének 150. évfordulójára

 Fordításban újjászületve címmel versfordítói, dráma- és esszéfordítói, valamint kreatív művészeti pályázatot hirdet a Magyar Yeats 

Társaság és az EFACIS. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Yeats Társaság és a European Federation of Associations and
Centres of Irish Studies (Európai Irlandisztika Központok és 
Társaságok Szervezet, EFACIS) pályázatokat hirdet Fordításban 
újjászületve címmel abból az alkalomból, hogy 2015-ben lesz 150 éve, 
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hogy megszületett William Butler... » 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 Munkatársakat keres a TEH

 

A Trans Europe Halles fejlesztési és általános menedzsert, valamint hálózati menedzsert keres. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Munkatársakat keres a Trans Europe Halles a svédországi Koordinációs
Irodájába. A gyorsan fejlődő szervezet munkatársai közé tapasztalt és 
elkötelezett fejlesztési és általános menedzsert, valamint tapasztalt 
hálózati menedzsert keres. Pályázati határidő: 2014. szeptember 8. » 
Tovább

2.2 Műveleti igazgatót keres a CAE

 

Az Európai Kulturális Akció 2014 októberétől műveleti igazgatót keres. 
(on-the-move) 

2014. október 1-jei kezdéssel műveleti igazgatót keres a Culture Action
Europe (Európai Kulturális Akció, CAE). Elvárás egyebek mellett a 
gazdasági, menedzsment, társadalomtudományi vagy kommunikációs 
területen szerzett egyetemi diploma, kiváló angol és jó francia 
nyelvtudás, legalább négyéves... » Tovább

2.3 A Német UNESCO Bizottság szakértőket keres

 

Az arab régióban tapasztalattal rendelkező szakértőket keres a CONNEXXIONS program értékeléséhez a Német UNESCO Bizottság.

(Kreatív Európa Iroda) 

A Német UNESCO Bizottság szakértőket keres a 2012-2013-as 
CONNEXXIONS program értékeléséhez. A 2014 augusztusától 
októberéig tartó értékelési eljáráshoz olyan szakértőket keresnek, akik 
bizonyíthatóan jól ismerik az arab régiót (különösképpen Tunéziát és 
Egyiptomot), kiválóan kommunikálnak szóban... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Puentes produceri műhely

 Európai és latin-amerikai producereknek, valamint európai szakembernek 2014 őszén műhelyfoglalkozást szerveznek Puentes címmel 

Uruguay-ban. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

2014. november 27. és december 1. között Puentes (Hidak) címmel 
műhelyfoglalkozást tartanak Montevideóban (Uruguay) európai és 
latin-amerikai producereknek, és minden olyan európai szakembernek, 
akiket érdekel a latin-amerikai filmesekkel való közös munka. A 
műhelyre játékfilmes tapasztalattal... » Tovább

3.2 Erasmus+ partnerkereső szemináriumok

 

Norvégiai, belgiumi és romániai Erasmus+ partnerkereső szemináriumokra várja a pályázatokat a Tempus. 
(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány várja a pályázatokat norvégiai, belgiumi és 
romániai nemzeti irodák Erasmus+ partnerkereső szemináriumain való 
részvételre. A pályázaton a szakképzés, a felnőttoktatás, a közoktatás 
területén működő, magyarországi székhellyel rendelkező köz- vagy 
magánintézmények, és a... » Tovább

3.3 Közösségi művészeti központok és hálózatok világtalálkozója

 

2014 szeptemberében Bulgáriában rendezik meg első alkalommal a Közösségi művészeti központok és hálózatok világtalálkozóját. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az International Council for Cultural Centers (Kulturális Központok 
Nemzetközi Tanácsa, I3C) és a European Network for Cultural Centers 
(Kulturális Központ Európai Hálózata, ENCC) 2014. szeptember 24. és
28. között Veliko Turnovóban (Bulgária) rendezi meg első alkalommal 
a Közösségi művészeti... » Tovább

3.4 Ipari épületek felújítása

 

A Kulturális Iparágak Egyesülete 2014 szeptemberében műhelyfoglalkozást szervez Ukrajnában Ipari épületek felújítása címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. szeptember 24. és 27. között műhelyfoglalkozást szervez a 
Cultural Industries Association (Kulturális Iparágak Egyesülete) az 
ukrajnai Lvivben. A Regeneration of Industrial Buildings (Ipari 
épületek felújítása) című műhely célja, hogy olyan modelleket 
dolgozzon ki, amelyek alapján az ukrajnai... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Bécsi ösztöndíj kritikusoknak

 A bécsi das weisse haus alkotóházi ösztöndíjat hirdet kritikusoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2014. november 10. és 30. közötti 
időszakra a bécsi (Ausztria) das weisse haus művészeti szervezet. Az 
ösztöndíjra művészeti újságírók, kritikusok és a kortárs vizuális és 
médiaművészetekkel foglalkozó írók pályázhatnak. Pályázati határidő: 
2014. augusztus 15. » Tovább

4.2 Getty Könyvtári Kutatási Ösztöndíj

 

A Getty Alapítvány pályázatot hirdet a Getty Könyvtári Kutatási Ösztöndíj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Getty Könyvtári Kutatási Ösztöndíj odaítélésére hirdet pályázatot 
kutatóknak a Getty Alapítvány. Az ösztöndíjra olyan kutatók 
pályázhatnak, akiknek a kutatási projektjéhez az alapítvány 
tudományos szakkönyvtárára van szükségük. Az ösztöndíj összege 
legalább 500, de legfeljebb 2500... » Tovább

4.3 Ösztöndíj fiatal festőművészeknek

 

A Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány ösztöndíjpályázatot hirdet fiatal festőművészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet képzőművészeti ösztöndíj odaítélésére a Katona Kiss 
Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány. Az ösztöndíjra 
40 évnél fiatalabb festőművészek pályázhatnak, amennyiben 
diplomájukat, oklevelüket a Képzőművészeti Főiskolán, az 
Iparművészeti Főiskolán, vagy valamelyik... » Tovább

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

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

5.1 Művészeti és design villámcsődület Hamburgban

 

2014 augusztusában újra villámcsődületet szerveznek Németországban Hamburg megmutatja a művészetet és a designt címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Hamburgban (Németország) 2014. augusztus 31-én újra 
villámcsődületet szerveznek Hamburg Shows Art & Design (Hamburg 
megmutatja a művészetet és a designt) címmel. A flashmobra 
hobbiművészeket, profi művészeket, gyerekeket, művésztanoncokat, 
dizájnereket és más alkotókat várnak. » Tovább

5.2 Bach az aluljárókban

 Bach születésének 330. évfordulója alkalmából 2015 márciusában ismét megrendezik világszerte a Bach az aluljárókban napot. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. március 21-én ismét megrendezik világszerte J. S. Bach 
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születésének 330. évfordulója alkalmából a Bach az aluljárókban napot.
A rendezvény keretében aluljárókban és nyilvános helyeken adnak elő 
Bach-műveket. A kezdeményezéshez zenészek, szervezők és 
érdeklődők jelentkezését várják. » 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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