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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Német és svéd város nyerte el az Európa Díjat
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A 2015-ös Európa Díjat a németországi Drezda és a svédországi Vara kapja. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2015. április 21-én 
tette közzé döntését, miszerint a 2015-ös Európa Díjat a 
németországi Drezda, valamint a svédországi Vara városának 
adományozza. Az indoklás szerint Drezda 13 várossal, köztük 
tíz európai várossal tart fenn testvérvárosi kapcsolatot, és... » 
Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Közművelődési Minőség Díj

 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Közművelődési Minőség Díj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet 
közművelődési intézményeknek a Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím és Közművelődési Minőség Díj odaítélésére. 
Az elismerő címre és díjra olyan közművelődési intézmények 
pályázhatnak, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a 
közművelődés... » Tovább

2.2 Pályázat kültéri installációkra

 

A Bánkitó Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek kültéri installációk létrehozására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdetnek a 2015-ös Bánkitó Fesztivál szervezői 
kültéri, helyspecifikus installációk megtervezésére és 
létrehozására. A következő helyszínekre várnak terveket a 
megadott kulcsszavakra: - Bánkgyöngye Panzió: Oszd meg - 
Szorozd meg!, Gondold újra!, Köss bele!; - Polgármesteri... » 
Tovább

2.3 Kxeon Hungary IV. pályázat

 

A Kxeon Hungary kiírta alkotópályázatának áprilisi pályázattémáit, amelyekre május közepéig várják az alkotásokat. 
(Pályázatfigyelő) 

Megjelentek a Kxeon Hungary alkotópályázatának negyedik, 
áprilisi pályázattémái. Az alkotópályázat 14 éven felüli alkotók
munkáit várja 24 hónapon keresztül mindig újabb és újabb 
témákkal. Az áprilisi témák: - Egy boldog napom – esszéírás; -
Köszönet az oxigénért – fa, erdő fotók... » Tovább
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2.4 Minden építés alapja 2015 - pályázat

 

A beton.hu betontervező pályázatot hirdet köz- és lakóépületek, üzemek, telephelyek építész tervezőinek Minden építés alapja 2015 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Betontervező pályázatot hirdet a beton.hu, a Magyar Cement-, 
Beton- és Mészipari Szövetség, valamint a Magyar 
Betonelemgyártó Szövetség Minden építés alapja 2015 
címmel. A pályázaton betonból tervezett köz- és lakóépületek, 
üzemek, telephelyek építész tervezői vehetnek részt olyan 
tervezői... » Tovább

2.5 Készíts rajzot a Buborék party dalaiból

 

A Buborék együttes rajzpályázatot hirdet Készíts rajzot a Buborék Party dalaiból címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak a 
Buborék együttes Készíts rajzot a Buborék Party dalaiból 
címmel. A pályázatra olyan rajzokat várnak, amelyek a 
Buborék Party című lemez egyik dala alapján készültek. A 
beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. 
Beküldési határidő:... » Tovább

2.6 Kreatív pályázat Kínáról

 

Kreatív pályázatot hirdetnek a China Unlimited projekt szervezői az EU–Kína kapcsolatok 40 éves évfordulójára. A pályázaton 

fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal, videókkal és esszékkel lehet részt venni. 
(on-the-move) 

A China Unlimited (Kína korlátlanul) projekt szervezői kreatív
pályázatot hirdetnek az EU–Kína kapcsolatok 40 éves 
évfordulójára. A pályázatra Kínával kapcsolatos fotókat, 
képzőművészeti alkotásokat, videókat és esszéket várnak. 
Minden pályázó legfeljebb három fotót, három 
képzőművészeti... » Tovább

2.7 Pályázat amatőr színjátszó csoportoknak

 

Pályázatot hirdet a Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület amatőr színjátszó csoportoknak a Paál István Fesztiválon való részvételre. 
(pályázatok.org) 

A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület pályázatot hirdet a 
Paál István Fesztivál amatőr színjátszó találkozón való 
részvételre. A fesztiválra nem hivatásos színjátszó csoportok, 
együttesek jelentkezhetnek, amennyiben tevékenységüket nem 
művészeti oktatás keretében végzik. A részvétel feltétele,... » 
Tovább
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2.8 Design Pro Bono

 

Pályázatot hirdetnek civil szervezeteknek Design Pro Bono címmel új arculatuk megtervezésére. 
(pályázatok.org) 

A Design Pro Bono program szervezői pályázatot hirdetnek 
civil szervezeteknek új arculatuk megtervezésére. A pályázat 
keretében hét szervezet számára tervezik meg professzionális 
arculatukat egyenként 1 millió forint értékben. Pályázati 
határidő: 2015. május 15. » Tovább

2.9 Angliai pályázat doktoranduszoknak

 

Pályázatot hirdet 2015 őszén induló doktori együttműködési programjában való részvételre a Warwick Egyetem. 
(on-the-move) 

A Warwick Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi 
Doktori Képzési Központja pályázatot hirdet 2015 
októberében induló doktori együttműködési programjában való
részvételre doktoranduszoknak. A birminghami (Egyesült 
Királyság) The Drum Művészeti Központ társszervezésében 
megvalósuló program... » Tovább

2.10 Területek a színen? - pályázat

 

A párizsi SPEAP pályázatot hirdet művészeknek, természettudósoknak, tervezőknek és aktivistáknak Területek a színen? Tájkép, 

tervezett táj és a föld alatt címmel. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a párizsi (Franciaország) Programme of 
experimentation in arts and politics (Kísérletezés a 
művészetekben és a politikában program, SPEAP) 
művészeknek, természettudósoknak, tervezőknek és 
aktivistáknak Staging territories? Landscape, groundscape, 
underground (Területek a színen?... » Tovább

2.11 Könyvforgató - olvasásnépszerűsítő pályázat

 

Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország olvasásnépszerűsítő pályázatot hirdet Könyvforgató címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a szünidei olvasás népszerűsítésére és az 
olvasáskészség fejlesztésére az Erőforrás Alapítvány United 
Way Magyarország Könyvforgató címmel. A Könyvforgató 
pályázaton általános iskolák és civil szervezetek vehetnek 
részt. A pályázat keretében az iskolák tanulói 
könyvadományban... » Tovább

2.12 Kézműves pályázatok 2015
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A Magyar Kézművességért Alapítvány 2015-ben is kettős pályázatot hirdet tárgyalkotóknak Magyar kézművesség, valamint 

Kézművesség a játékvilágban, avagy játékos kézművesség címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Kettős pályázatot hirdet 2015-ben is tárgyalkotóknak a Magyar
Kézművességért Alapítvány Magyar kézművesség, valamint 
Kézművesség a játékvilágban, avagy játékos kézművesség 
címmel. A Magyar kézművesség pályázatra tematikai 
megkötés nélkül várják a népművészeti, népi iparművészeti és 
iparművészeti... » Tovább

2.13 A XII. Napfényes Fesztivál plakátpályázata

 

A Napfényes Élet Alapítvány pályázatot hirdet a XII. Napfényes Fesztivál plakátjának megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Napfényes Élet Alapítvány Szív/szeretet 
címmel a XII. Napfényes Fesztivál plakátjának 
megtervezésére. A következő kategóriákban lehet pályázni: 
gyermek (10 év alatt); junior (10 és 14 év között); ifjúsági (14 
és 18 év között); felnőtt. A legjobbnak ítélt pályaműveket... » 
Tovább

2.14 Falfelületfestő pályázat

 

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület 2015-ben is meghirdeti közösségi falfelületfestő pályázatát. 
(Pályázatfigyelő) 

2015-ben is meghirdeti a Let’s Colour pályázatot a Let’s 
Colour Településszépítő Egyesület. A pályázaton olyan 
magyarországi közösségek vehetnek részt, akik a 
környezetükben található elszürkült, leromlott, közösségi 
térben lévő falfelületet szeretnék újjá varázsolni. Pályázni a... »
Tovább

2.15 Kurátori pályázat

 

A 2016-os és 2017-es Impakt Fesztivál szervezői kurátori pályázatot hirdetnek. 
(on-the-move) 

Kurátorokat keres a 2016-os és 2017-es Impakt Fesztiválra az 
utrechti (Hollandia) Impakt. A médiafesztivál keretében 
minden évben konferenciákat, előadásokat, filmvetítéseket, 
kiállításokat és kerekasztal-beszélgetéseket rendeznek. Olyan 
egyéni vagy csoportos pályázatokat várnak, amelyek vagy 
saját... » Tovább

2.16 Stipendium Hungaricum - pályázat 
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Pályázatot hirdet felsőoktatási intézményeknek a Tempus Közalapítvány a Stipendium Hungaricum programban való részvételre. 
(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet felsőoktatási 
intézményeknek a 2015/2016-os és a 2016/2017-es tanévre a 
Stipendium Hungaricum programban való részvételre. A 
programra csak Magyarországon akkreditált állami vagy 
egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények alap-, mester- 
(osztatlan) és... » Tovább

2.17 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet szakképző intézményeknek és nemzeti mobilitási konzorciumoknak az Erasmus+ szakképzési 

mobilitási tanúsítvány odaítélésére. 
(Tempus) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ 
szakképzési mobilitási tanúsítvány odaítélésére. A tanúsítvány 
tulajdonosai 2016-tól egyszerűsített formában pályázhatnak 
mobilitási tevékenységekre. A mobilitási tanúsítványt olyan 
szakképző intézmények és nemzeti mobilitási konzorciumok 
kaphatják... » 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. PARTNERKERESÉSEK

3.1 Társszervező lenne egy lengyel filharmonikus zenekar

 

A lengyel Świętokrzyska Filharmonikusok 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 kielcei 
(Lengyelország) Świętokrzyska Filharmonikusok. A zenekar 
zenei projektekben, zenével kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésekben venne részt társszervezőként. » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://kultura.kreativeuropa.hu/partner 

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Alkotóházi ösztöndíj Ukrajnába

 Az ukrajnai Izolyatsia Kulturális Kezdeményezések Platformja alkotóházi ösztöndíjat hirdet építészeknek, művészeknek, 

adatvizualizációval foglalkozó szakembereknek és kutatóknak. 
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(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az ukrajnai Izolyatsia Platform 
for Cultural Initiatives (Izolyatsia Kulturális Kezdeményezések
Platformja) építészeknek, művészeknek, adatvizualizációval 
foglalkozó szakembereknek és kutatóknak. A nyolchetes 
ösztöndíj 2015 nyarára szól, a pontos dátumot később teszik... 
» Tovább

4.2 EURIAS ösztöndíjpályázat

 

Az EURIAS pályázatot hirdet nemzetközi kutatói mobilitási programjában való részvételre. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a European Institutes for Advanced Study 
(Európai Intézmények a Felsőfokú Tanulmányokért, EURIAS) 
a nemzetközi kutatói mobilitási programjában való részvételre. 
Az ösztöndíjprogram tíz hónapra szól. A 2016/2017-es tanévre 
összesen 43 ösztöndíjat hirdetnek meg. Az ösztöndíjakra... » 
Tovább

4.3 Alkotóházi ösztöndíj Belgiumba és Franciaországba

 

Művészeti és kutatói alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek Belgiumba és Franciaországba Suddenly Alkotóházi Ösztöndíjak címmel. 
(on-the-move) 

A franciaországi és a belgiumi Suddenly alkotóházi ösztöndíjat
hirdet a 2015. augusztus 17. és 26. közötti időszakra 
Beauchery-be (Franciaország), valamint a 2015. október 1. és 
10. közötti időszakra Brüsszelbe (Belgium). Az ösztöndíjra 
kitöltött jelentkezési lappal, önéletrajzzal, portfolióval,... » 
Tovább

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