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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 A 20. évszázad elszámoltatása - pályázat

 

A Változó Világ szerkesztősége íráspályázatot hirdet A 20. évszázad elszámoltatása címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Változó Világ szerkesztősége A 20. évszázad 
elszámoltatása címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják 
az írásműveket: Az egészség és az egészségügy a 20. században; A 20. 
század demográfiája; Nemzeti önrendelkezés és állami szuverenitás a 
20. században; A geopolitikai... » Tovább

1.2 Nikon fotópályázat

 

35. alkalommal hirdeti meg fotópályázatát a Nikon, amelyre idén először bármilyen digitális eszközzel készült alkotást be lehet 

küldeni. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Nikon Europe 35. alkalommal hirdeti meg fotópályázatát amatőr és 
profi fotósoknak. A pályázatra bármilyen digitális eszközzel készült 
alkotással lehet nevezni. Fotókkal és videókkal lehet pályázni otthon 
témában, valamint szabadon választott témában. A pályázat eredményét
2015 júniusában teszik... » Tovább

1.3 TÉR+KÉP - pályázat

 A Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága tervezőgrafikai pályázatot hirdet TÉR+KÉP címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok 
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Társasága (MATT) TÉR+KÉP címmel. A pályázatra bármilyen 
tervezőgrafikai műfajban készült munkát be lehet küldeni. Csak 18. 
életévüket betöltött személyek, valamint jogi személyek pályázhatnak 
egyénileg vagy csoportosan. A kiválasztott... » Tovább

1.4 Szabó Ervin könyvírási pályázat

 

A Változó Világ szerkesztősége Szabó Ervin könyvírási pályázat címmel pályázatot hirdet új ismeretterjesztő művek megszületésének 

támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Szabó Ervin könyvírási pályázat címmel pályázatot hirdet a Változó 
Világ szerkesztősége új ismeretterjesztő művek megszületésének 
támogatására. A pályázaton legalább 16 éves alkotók vehetnek részt az 
írásmű részletes tervével és egy összefüggő, kidolgozott részével. A 
következő kategóriákban... » Tovább

1.5 Best 100 - nemzetközi fotópályázat

 

A csíkszeredai F10 fotóklub nemzetközi fotópályázatot hirdet Best 100 – A legjobb száz fotó címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Nemzetközi fotópályázatot hirdet Best 100 – A legjobb száz fotó 
címmel a csíkszeredai (Románia) F10 fotóklub. A pályázatra amatőr és 
hivatásos fotósok is küldhetnek be alkotásokat. Minden alkotó 
legfeljebb tíz képpel pályázhat. A kiválasztott munkákból 2015 
januárjában nyílik kiállítás... » Tovább

1.6 Légy hős! - művelődési pályázat

 

A Változó Világ szerkesztősége művelődési pályázatot hirdet Légy hős! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Művelődési pályázatot hirdet a Változó Világ szerkesztősége Légy hős!
címmel. A pályázat célja a múlt megismerésének elősegítése. A 
pályázat keretében a pályázóknak ki kell választaniuk egy régen élt 
valós személyt, és meg kell tudniuk mindent róla. A feladat a személy 
életrajzának megírása, és egy... » Tovább

1.7 Tudni, tenni, emberhittel - pályázat

 

Íráspályázatot hirdet a Változó Világ szerkesztősége Tudni, tenni, emberhittel – egy jobb világért címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Változó Világ szerkesztősége pályázatot hirdet írásművek 
közzétételére Tudni, tenni, emberhittel – egy jobb világért címmel. A 
pályázatra szervezetek és magánszemélyek jelentkezését is várják. 
Beküldési határidő: 2014. december 31. » Tovább

1.8 Miért hiszek az emberben? Miért hiszek magamban?
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Íráspályázatot hirdet a Változó Világ Miért hiszek az emberben? Miért hiszek magamban? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Változó Világ pályázatot hirdet írásművek közzétételére Miért hiszek
az emberben? Miért hiszek magamban? címmel. A pályázaton 18 éven 
felüli, magyarul beszélő magánszemélyek vehetnek részt tetszőlegesen 
hosszú saját írásműveikkel. Beküldési határidő: 2014. december 31. » 
Tovább

1.9 Artward pályázat

 

Ösztöndíjpályázatot hirdetnek 40 évnél fiatalabb művészeknek Artward címmel. 
(on-the-move) 

Az Independent Contemporary Art Advisors (Független Kortárs 
Művészeti Tanácsadók, ICAA) ösztöndíjpályázatot hirdet Artward 
címmel fiatal művészeknek. A pályázaton 40 évnél fiatalabb festők, 
szobrászok, fényképészek, grafikusok, video- és médiaművészek 
vehetnek részt. Az Artward egy 4 ezer eurós... » Tovább

1.10 Pályázat a Jókai-díjra

 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Jókai-díjra a szlovákiai Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 

Jókai Emlékbizottsága. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A révkomáromi (Szlovákia) Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága 
pályázatot hirdet a 2015-ös Jókai-díj odaítélésére. A pályázatra a 
következő témában várják a prózai műveket és tanulmányokat: A 
kiegyezés és a századforduló Jókai Mór... » Tovább

1.11 Via-Dal - zenei pályázat

 

A Csak Tiszta Forrásból Egyesület pályázatot hirdet élőzenei produkciók támogatására Via-Dal címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Csak Tiszta Forrásból Egyesület élőzenei 
produkciók támogatására és népszerűsítésére Via-Dal címmel. A 
pályázaton magyar személyek, civil szervezetek, egyesületek, 
alapítványok, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok vehetnek 
részt. A pályázat győztesei egyebek mellett... » Tovább

1.12 A Liget Műhely esszépályázata

 A Liget Műhely Alapítvány esszépályázatot hirdet felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatóknak. 
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(Pályázatfigyelő) 

Esszépályázatot hirdet a Liget Műhely Alapítvány a 2014/2015-ös 
tanévben felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatóknak. A 
pályázaton hazai és határon túli, nappali vagy levelező, BA, MA és 
PhD képzésben résztvevő egyetemisták és főiskolások vehetnek részt, 
amennyiben a művészetek vagy... » Tovább

1.13 Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat

 

A Tinta Könyvkiadó 2014-ben is meghirdeti a Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatát. 
(Pályázatfigyelő) 

2014-re is meghirdeti a Tinta Könyvkiadó a Wekerle Sándor könyvtári 
állománygyarapítási pályázatát. A pályázat keretében könyvtárak 
kaphatnak 50%-os támogatást állományok bővítésére, 
szótárállományuk gyarapítására. Egy könyvtár legalább 15 ezer, de 
legfeljebb 200 ezer forint támogatást... » Tovább

1.14 Drámapályázat Szent Márton tiszteletére

 

Drámapályázatot hirdet a szombathelyi önkormányzat Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Weöres Sándor 
Színház közreműködésével drámapályázatot hirdet Szent Márton 
születésének 1700. évfordulója alkalmából. A pályázatra olyan műveket
várnak, amelyek a szent élettörténetéből és szellemi hagyatékából 
kibontható, ma is időszerű üzenetet... » Tovább

1.15 Kaméleon Olvasóklub: pályázat könyvcsomagokra

 

A Kaméleon Olvasóklub pályázatot hirdet a játékban résztvevő könyvtáraknak könyvcsomagok elnyerésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Kaméleon Olvasóklub a játékban résztvevő 
könyvtáraknak 50 ezer forintos könyvcsomagok elnyerésére. A pályázat
keretében a játékba legtöbb kisdiákot bevonó 50 intézmény kapja meg 
a könyvcsomagot. » Tovább

1.16 Varázsolj zenét! - pályázat gyerekeknek

 A Nemzeti Filharmonikusok zeneszerző pályázatot hirdet gyerekcsapatoknak Varázsolj zenét! címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Zeneszerző pályázatot hirdet a Nemzeti Filharmonikusok Varázsolj 
zenét! címmel. A pályázaton 10 és 12 év közötti gyerekekből álló 
három-ötfős csapatok vehetnek részt. Olyan zeneművekkel lehet 
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pályázni, amelyek a zene segítségével fejezik ki a gyerekek gondolatait
a szerelemről, a hazugságról és a... » Tovább

1.17 Pályázat 1956 emlékére

 

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet egyetemistáknak és főiskolásoknak az egyetem, főiskola akkori 

ifjúsági szervezetének 1956. október 24-i üléséről készült valós, dokumentált, vagy képzelt jegyzőkönyvének feldolgozására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány 
egyetemistáknak és főiskolásoknak az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére magyar nyelvű, legfeljebb 15
oldalas dolgozatok készítésére. A dolgozatok témája: az egyetem, 
főiskola akkori ifjúsági szervezetének... » Tovább

1.18 Robert Rauschenberg-pályázat kurátoroknak

 

Pályakezdő kurátoroknak hirdeti meg a Robert Rauschenberg Alapítvány és az Artsy a Robert Rauschenberg-pályázatot. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Robert Rauschenberg Alapítvány és az Artsy pályázatot hirdet 
pályakezdő kurátoroknak Robert Rauschenberg-pályázat címmel. A 
pályázat nyertesének egyeteme vendégül láthat egy Rauschenberg-
kiállítást. A pályázat keretében egyetemi hallgatók, diplomás kurátorok 
és posztdoktori munkatársak mérhetik... » Tovább

1.19 Pályázat nyári egyetemi kurzus szervezésére

 

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája pályázatot hirdet 2015. évi nyári egyetemi kurzusok szervezésére és lebonyolítására magyar 

mint idegen nyelv, hungarológiai és tematikus képzések témakörben. 
(Balassi Intézet) 

Pályázatot hirdet a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája magyarországi 
felsőoktatási intézményeknek, illetve a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 
mint állami, szakképzési és felnőttképzési szerv által akkreditált 
szervezeteknek 2015. évi nyári egyetemi kurzusok szervezésére és 
lebonyolítására magyar mint... » Tovább

1.20 Szlogeníró pályázat

 

A Netbase Media Kft. szlogeníró pályázatot hirdet fiataloknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Szlogeníró pályázatot hirdet a Netbase Media Kft. lelkes fiataloknak, 
marketing és kommunikáció szakos főiskolai vagy egyetemi 
hallgatóknak, valamint a szlogenírás iránt érdeklődőknek. A pályázatra 
a bien.hu női életmód portál új arculatának és stílusának megfelelő 
kreatív és egyedi szlogeneket... » Tovább

1.21 Fények vakondja - irodalmi pályázat
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A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete irodalmi pályázatot hirdet amatőr alkotóknak Fények vakondja 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fények vakondja címmel irodalmi pályázatot hirdet a Vakok és 
Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete amatőr 
alkotóknak. A pályázatra olyan novellákat várnak, amelyek valós 
élményeken alapuló vagy fiktív születésnapi eseményeket örökítenek 
meg. A pályázat eredményét 2014 novemberében... » Tovább

1.22 Kalandozások egy képzeletbeli világban - mesepályázat

 

Meseíró pályázatot hirdet Kalandozások egy képzeletbeli világban címmel az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár. 
(Pályázatfigyelő) 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár meseíró pályázatot 
hirdet Kalandozások egy képzeletbeli világban címmel. A pályázatra 7 
és 10 év közötti gyerekek egyes szám első személyben írt alkotásait 
várják. A három legjobb mese beküldője könyvutalványt kap. 
Beküldési határidő: 2014. október... » Tovább

1.23 IETM-kutatás

 

Művészetek és politika címmel hirdet pályázatot az IETM a Friss perspektívák kutatásban való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az International Network for Contemporary Performing Arts 
(Nemzetközi Hálózat a Kortárs Előadó-művészetért, IETM) pályázatot 
hirdet Arts and politics (Művészetek és politika) címmel a Fresh 
Perspectives (Friss perspektívák) kutatásban való részvételre. A kutatás 
célja a művészet és a politika... » Tovább

1.24 Pályázat koreai előadások bemutatására

 

Pályázatot hirdet a koreai előadó-művészet 2015. évi nemzetközi népszerűsítésére a KAMS. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Korea Arts Management Service (Koreai Művészettámogató 
Szolgálat, KAMS) pályázatot hirdet a 2015-ös évre a Center Stage 
Korea programban való részvételre. A program célja a koreai előadó-
művészet bemutatása és népszerűsítése a nemzetközi színtéren. A 
pályázaton fesztiválszervezők,... » Tovább

1.25 21. Európai Barokk Akadémia

 Fiatal zenészek jelentkezését várják a 2015 júliusában kezdődő 21. Európai Barokk Akadémiára. 
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(on-the-move) 

Fiatal zenészek jelentkezését várják a 2015. július 5-én kezdődő 21. 
European Baroque Academy (21. Európai Barokk Akadémia) című 
képzésre. Az Enrico Onorfi pedagógiai irányítása alatt induló 
akadémiára 1985. január 1-je után született zenészek jelentkezhetnek. A
zenekarban 20 zenész, hegedűsök,... » 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 brit BOP

 

A nagy-britanniai BOP munkatársakat keres edinburgh-i és londoni irodájába. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Három álláshely betöltésére hirdet pályázatot a nagy-britanniai BOP 
Consulting kreatív szervezet. A londoni irodába egy konzultáns és egy 
kutató, az edinburgh-i irodába pedig egy konzultáns munkatárs 
jelentkezését várják. Pályázati határidő: 2014. október 8. » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Europa Cantat Fesztivál

 

2015 nyarán 19. alkalommal rendezik meg az Europa Cantat nemzetközi kórusfesztivált Pécsett. 
(Kreatív Európa Iroda) 

19. alkalommal rendezik meg 2015. július 24. és augusztus 2. között 
Pécsett az Europa Cantat nemzetközi kórusfesztivált. A tíznapos 
találkozóra három-négyezer énekest és kórusbarátot várnak a világ 
minden tájáról. A fesztivál programját délelőttönként 
műhelyfoglalkozások és szakmai programok,... » Tovább

3.2 XI. Arany Deszka Országos Minősítő Színjátszó Fesztivál

 

2014 novemberében 11. alkalommal rendezik meg Ajkán az Arany Deszka Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete és az ajkai Nagy 
László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 11. alkalommal rendezi 
meg 2014. november 28. és 30. között Ajkán az Arany Deszka 
Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált. A rendezvényre ifjúsági és 
felnőtt csoportok jelentkezését várják.... » Tovább
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3.3 Mindenki a fedélzetre! - konferencia

 

Konferenciát rendez 2014 októberében a RESEO Mindenki a fedélzetre! címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 16. és 18. között konferenciát rendez Glasgow-ban 
(Egyesült Királyság) a RESEO All Aboard (Mindenki a fedélzetre!) 
címmel. A konferencia az előadások mellett műhelyfoglalkozásokkal is 
várja az érdeklődőket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációs határidő: 2014.... » Tovább

3.4 IV. Országos Gregor József Énekverseny

 

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola 2014 novemberében negyedik alkalommal rendezi meg az 

Országos Gregor József Énekversenyt. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Negyedik alkalommal rendezi meg a Országos Gregor József 
Énekversenyt 2014. november 21. és 23. között a Székesfehérvári 
Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola. A versenyre három 
kategóriában várják a nevezéseket: - alapfokú művészetoktatási 
intézmények magánének szakának növendékei; -... » Tovább

3.5 Nemzetközi szimpózium a fesztiválszervezésről

 

Nemzetközi szimpóziumot rendeznek 2014 őszén Prágában az előadó-művészeti események kurátori és szervezői feladatairól. 
(on-the-move) 

2014. október 16-án és 17-én Czech Crash (Cseh ütközés) címmel 
nemzetközi szimpóziumot rendeznek a fesztiválszervezésről Prágában 
(Csehország) a 4+4 Days in Motion (4+4 Nap Mozgásban) fesztivál 
keretében. A találkozóra több mint 30 dramaturgot, kurátort és rendezőt
várnak a tánc, a színház és a... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Könyvtár, ami összeköt - ösztöndíj

 

Ösztöndíjpályázatot hirdet Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködésére az Országgyűlés Hivatala Könyvtár, ami 

összeköt címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országgyűlés Hivatala ösztöndíjpályázatot hirdet Könyvtár, ami 
összeköt címmel Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok 
együttműködésére. Az ösztöndíj 2014. november 1. és 30. között nyolc 
határon túli és két magyarországi szakembernek teszi lehetővé, hogy az
Országgyűlési Könyvtár működését... » Tovább

4.2 A svájci kormány képzőművészeti ösztöndíja
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Képzőművészeti ösztöndíjat hirdet a 2015/2016-os tanévre a svájci kormány. 
(Balassi Intézet) 

A svájci kormány képzőművészeti ösztöndíjat hirdet külföldi 
diákoknak a 2015/2016-os tanévre. Az ösztöndíjasoknak lehetőségük 
nyílik arra, hogy mesterfokú képzésben vegyenek részt, vagy kutatást 
végezzenek svájci egyetemeken. Az ösztöndíj összege 1920 svájci 
frank havonta. Az ösztöndíjas időszak... » Tovább

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

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 A Fehér Isten sikere Strasbourgban

 

Mundruczó Kornél Fehér Isten című filmje elnyerte a strasbourgi filmfesztivál fődíját. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A sikeres cannes-i világpremiert követően a strasbourgi (Franciaország)
filmfesztivál fődíját is elnyerte Mundruczó Kornél legújabb filmje. A 
Fehér Isten megkapta a seregszemle legjobb filmjének járó Arany Polip
Díját, és felkerült az Európai Filmakadémia válogatáslistájára, amelyről
az Európai... » Tovább
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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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