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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Creative Europe - Focus on the Danube

 

An international partner search meeting on 28-29 May 2015 in Budapest, Hungary. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Creative Europe Desk Hungary in cooperation with one of the beneficiaries of the
European Union’s Creative Europe (2014-2020) program - Pro Progressione - is 
pleased to announce the dates of "Creative Europe - Focus on the Danube", an 
international partner search meeting on 28-29 May 2015 in... » Tovább

1.2 Közzétették az Európai Együttműködési projektek (EACEA 32/2014) terület eredményeit 

 

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) közzétette a Kreatív Európa program Európai 

Együttműködési Projektek területének eredményeit! 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. április 8-án megjelent a Kreatív Európa Európai Együttműködési projektek 
területének eredményei. A pályázat keretében a kis és nagy projekteknél összesen 
10 sikeres magyar szervezet szerepel. A részletes eredmények elérhetőek az 

1.3 Az EU Irodalmi Díjának díjazottjai

 

Nyilvánosságra hozták, hogy kik kapják 2015-ben az EU Irodalmi Díját. A magyar díjazott idén Szvoren Edina írónő. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Londoni Könyvvásáron (Egyesült Királyság) közzétették az Európai Unió 
Irodalmi Díjának 2015-ös díjazottjait. Az európai kortárs irodalom kreativitását és
sokrétű gazdagságát népszerűsítő díjat egy osztrák, egy horvát, egy francia, egy 
magyar, egy ír, egy olasz, egy litván, egy norvég, egy... » Tovább

1.4 Az EU Kulturális Öröksége Díj 2015

 

Közzétették az EU Kulturális Öröksége Díj, más néven az Europa Nostra Díj 2015-ös díjazottjainak listáját. A díjazottak között 

magyar projekt is helyet kapott. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. április 14-én tette közzé az Európai Bizottság és az Europa Nostra az EU 
Kulturális Öröksége Díj / Europa Nostra Díj 2015-ös díjazottjainak listáját. A 28 
díjazottat 29 ország 263 jelentkezője közül választották ki, és négy kategóriában 
adják át: kulturális örökség megőrzése; kutatás és... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
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2.1 Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra...

 

Versmondó és rajzpályázatot hirdetnek általános és középiskolás diákoknak a Mécs László Emlékév keretében Valaki tavaszt, változást

patakoztat a világra... címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Mécs László Emlékév fővédnöke, Szász Jenő versmondó és rajzpályázatot 
hirdet a Nagykapos és Vidéke Társulás, a nagykaposi (Szlovákia) Erdélyi János 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Nemzetsratégiai Kutatóintézet 
társszervezésében Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra... címmel.... » 
Tovább

2.2 Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram - pályázat

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet könyvkiadóknak a Kedvezményes kamatozású könyvszakmai 

hitelprogramban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet könyvkiadóknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogramban való részvételre. A 
program forgóeszköz hitel felvételével kapcsolatos kamattámogatás elnyerését 
teszi lehetővé. A pályázaton magyarországi székhellyel, illetve állandó... » 
Tovább

2.3 Sokszínű generációkon át 2015 - videópályázat

 

Az mtd Tanácsadói Közösség videópályázatot hirdet a munkahelyek generációs sokszínűsége terén kialakult jó gyakorlatok 

megosztására Sokszínű generációkon át 2015 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Videópályázatot hirdet az mtd Tanácsadói Közösség Sokszínű generációkon át 
2015 címmel. A pályázatra olyan videókat várnak, amelyek munkahelyek 
generációs sokszínűségét támogató jó gyakorlatokat mutatnak be. Csak hazai 
munkahelyi környezetben készült, legfeljebb kétperces videókkal lehet... » 
Tovább

2.4 Odafönn találkozunk - graffiti-pályázat

 

A Szent István Hitoktatási Művelődési Ház graffiti-pályázatot hirdet a Kaszap István Emlékévhez kapcsolódóan Odafönn találkozunk 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Graffiti-pályázatot hirdet a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő
Szent István Hitoktatási Művelődési Ház Odafönn találkozunk címmel. A Kaszap 
István Emlékévhez kapcsolódóan meghirdetett pályázatra méretarányos 
vázlatokat várnak. A kiválasztott graffitiket az alkotók 2015. május 25-én... » 
Tovább

2.5 Pályázat professzionális előadó-művészeti szervezeteknek
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Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt művészeti célok megvalósítására professzionális előadó-művészeti 

szervezeteknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet professzionális előadó-
művészeti szervezeteknek a 2015. május 16. és 2016. május 15. közötti időszakra 
kiemelt művészeti célok megvalósítására. A következő altémákban lehet pályázni:
- határon túli színházak vendégjátékai befogadásának... » Tovább

2.6 Pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekaroknak és énekkaroknak

 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt művészeti célok megvalósítására minősítéssel nem rendelkező 

zenekaroknak és énekkaroknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet minősítéssel nem 
rendelkező zenekaroknak és énekkaroknak a 2015. április 1. és 2016. március 31. 
közötti időszakra kiemelt művészeti célok megvalósítására. A következő 
altémákban lehet pályázni: - külföldi fesztiválon, meghívás alapján... » Tovább

2.7 Odafönn találkozunk - rajzpályázat

 

Gyermekrajz-pályázatot hirdet a Szent István Hitoktatási Művelődési Ház Odafönn találkozunk címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szent István Hitoktatási Művelődési Ház gyermekrajz-pályázatot hirdet 
Odafönn találkozunk címmel a Kaszap István Emlékévhez kapcsolódóan. A 
pályázatra óvodás és általános iskolás gyerekek rajzait várják digitális formában. 
A díjátadót 2015. december 17-én a Kaszap István Emlékév zárónapján... » 
Tovább

2.8 Odafönn találkozunk - irodalmi pályázat

 

Próza- és esszéíró pályázatot hirdet a Szent István Hitoktatási Művelődési Ház Odafönn találkozunk címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szent István Hitoktatási Művelődési Ház próza- és esszéíró pályázatot hirdet 
Odafönn találkozunk címmel a Kaszap István Emlékév keretében. A pályázatra 
felső tagozatos általános iskolás diákok, 9-12. évfolyamos fiatalok és 18 éven 
felüli felnőttek küldhetnek be legfeljebb ötoldalas írásokat. A... » Tovább

2.9 Fiatal képzőművészek alkotásai a Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából - pályázat

 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő képzőművészeti pályázatot hirdet Fiatal képzőművészek alkotásai a Reformáció 500 éves 

jubileuma alkalmából címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35379
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35378
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35378
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35377
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35377
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35377
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35376
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35376
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35375
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35375
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35376
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35377
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35378
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35379


Képzőművészeti pályázatot hirdet Fiatal képzőművészek alkotásai a Reformáció 
500 éves jubileuma alkalmából címmel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A 
REB-15-MŰV kódszámmal meghirdetett pályázatra 18 és 40 év közötti 
személyek küldhetnek be alkotásokat a Kárpát-medencei reformáció alakjairól,... 
» Tovább

2.10 Kárpát-medencei fotópályázat

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan Kárpát-medencei 

fotópályázat címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan Kárpát-
medencei fotópályázat címmel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A REB-15-
FOTO kódszámmal meghirdetett pályázatra olyan képeket várnak, amelyek a 
Kárpát-medencei és az egyetemes protestantizmust, a reformációt bemutató... » 
Tovább

2.11 Add Friend dalszövegíró pályázat

 

A Merlin Communications dalszövegíró pályázatot hirdet diákoknak Add Friend címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Dalszövegíró pályázatot hirdet a Merlin Communications általános iskolás és 
középiskolás diákoknak Add Friend (Barát hozzáadása) címmel. A pályázatra 
olyan dalszövegeket várnak, amelyek témája az online zaklatás. Beküldési 
határidő: 2015. május 20. » Tovább

2.12 Pályázat a Gyalogló Látnokok Díjra

 

Pályázatot hirdetnek a Gyalogló Látnokok Díj odaítélésére egyebek mellett olyan művészeknek, akik szerint a gyaloglás fontos eleme a 

jó, igazságos és fenntartható városnak. 
(on-the-move) 

A bécsi (Ausztria) Walk21 kezdeményezés pályázatot hirdet a Walking 
Visionaries Awards (Gyalogló Látnokok Díj) odaítélésére olyan személyeknek és 
szervezeteknek, akik szerint a jó, igazságos és fenntartható városnak fontos eleme
a gyaloglás. A díjra a következő kategóriákban lehet pályázni:... » Tovább

2.13 A Hold nappal

 

Digitális rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Magyar Elektrográfiai Társaság A Hold nappal címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Magyar Elektrográfiai Társaság digitális rajzpályázatot hirdet A Hold nappal 
címmel. A pályázatra 8 és 15 év közötti gyerekek alkotásait várják a következő 
témáról: világító égitestek vagy más fényforrások vizuális ábrázolása. Minden 
pályázó legfeljebb három, kizárólag számítógéppel készült... » Tovább
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2.14 Gép-kép-szép-ségverseny

 

Fotó- és videópályázatot hirdet az Agroshop.hu Gép-kép-szép-ségverseny címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Agroshop.hu fotó- és videópályázatot hirdet Gép-kép-szép-ségverseny 
címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat: fotó igazi 
mezőgazdasági gép(ek)ről; fotó játék mezőgazdasági gép(ek)ről; videó igazi 
mezőgazdasági gép(ek)ről; videó játék mezőgazdasági gép(ek)ről. A... » Tovább

2.15 Pályázat népzenei együtteseknek és szólistáknak

 

A Hagyományok Háza pályázatot hirdet népzenei együtteseknek és szólistáknak a Mesterek és tanítványok előadás-sorozaton való 

részvételre. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Hagyományok Háza a Mesterek és tanítványok előadás-
sorozaton való részvételre hivatásos és műkedvelő népzenei együtteseknek, 
hangszeres vagy énekes szólistáknak. A pályázatra olyan zenészek 
jelentkezhetnek, akik egy legfeljebb 90 perces színpadi műsor bemutatását 
vállalják. A... » Tovább

2.16 Szitakötő vers- és meseíró pályázat

 

A Szitakötő folyóirat és a Nyitott Kör Egyesület alkotópályázatot hirdet gyerekeknek. 
(Pályázatmenedzser) 

Vers- és meseíró pályázatot hirdet a Szitakötő folyóirat és a Nyitott Kör Egyesület
a 2015 nyarán megrendezendő irodalmi táborához kapcsolódóan. A pályázatra a 
virágnyelv témájában várják 10 és 16 év közötti gyerekek alkotásait. A pályázat 
nyertese térítésmentesen vehet részt a IV. Szitakötő... » Tovább

2.17 A Börzsöny természeti értékei

 

Fotópályázatot hirdet A Börzsöny természeti értékei címmel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Helyi 

Csoportja és a Börzsöny Alapítvány. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Helyi Csoportja 
és a Börzsöny Alapítvány természetvédelmi fotópályázatot hirdet A Börzsöny 
természeti értékei címmel. A pályázatra általános és középiskolás diákok, 
valamint felnőttek alkotásait is várják. A következő témákban lehet... » Tovább

2.18 Pályázat diákoknak összművészeti alkotótáborra

 Az Összpróba Alapítvány pályázatot hirdet az Összpróba Nyári Összművészeti Alkotótáborban való részvételre. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet az Összpróba Alapítvány az Összpróba Nyári Összművészeti 
Alkotótáborban való kedvezményes vagy ingyenes részvételre diákoknak. A 
pályázat keretében a tábor színházi, táncos, zenei vagy filmes szekciójába 
jelentkezhetnek az érdeklődők. Pályázni tanári ajánlással, egy diáktárs... » 
Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Munkatársakat keres a Tempus

 

Munkatársakat keres a Tempus Közalapítvány Stipendium Hungaricum csoportja. 
(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány Stipendium Hungaricum csoportja új munkatársakat 
keres a következő pozíciókba: pályázati adminisztrátor, ügyfélkapcsolati 
munkatárs, valamint három fő pályázati referens. Az állásokra magyar és angol 
nyelvű Europass önéletrajzzal és magyar nyelvű motivációs levéllel lehet... » 
Tovább

3.2 Munkatársakat keres Indonéziába a British Council

 

A British Council művészeti és kreatív vezetőt keres Jakartába. 
(on-the-move) 

Művészeti és kreatív vezetőt keres a British Council Jakartába (Indonézia). 
Elvárások: nemzetközi csereprogramokban szerzett tapasztalat, marketing és 
kommunikációs tapasztalat, művészeti ismeretek. A szerződés három évre szól, a 
leendő munkatársnak Jakartában kell laknia. Pályázati határidő:... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 A Studium Akadémia ösztöndíjprogramja

 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Studium Akadémia a 2015/2016-os tanévben 12. osztályt kezdő, német nyelvterületen továbbtanulni 

készülő középiskolás diákoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

A Studium Akadémia ösztöndíjpályázatot hirdet olyan, a 2015/2016-os tanévben 
12. osztályt kezdő diákoknak, akik német nyelvterületen kívánnak továbbtanulni. 
Olyan diákok pályázhatnak, akik az elmúlt két tanévet jeles tanulmányi 
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eredménnyel zárták, vagy országos középiskolai tanulmányi versenyen... » 
Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 
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