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A célzott elemzési projekt célja a kikötő-város kapcsolatok változó jellegének és potenciális
regionális összefüggéseinek vizsgálata a fejlesztési kihívások tükrében. A projekt szorosan
kapcsolódik az európai városodás és növekedés fenntarthatóságának és rugalmasságának
kutatásához.
Maximálisan szerződhető összeg: 250.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. augusztus 31. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tenders/call-tenders-activityeuropean-sustainable-urbanisation
“Stocktaking and assessment of typologies of Urban Circular Collaborative
Economy initiatives (SHARING)”
A célzott elemzés a városokban megjelenő közösségi gazdaságot vizsgálja. A különböző
területi szintű kormányzási és a szabályozási rendszerek elemzésén keresztül állít fel képet a
közösségi gazdaság lehetőségeiről az európai nagyvárosokban.
Maximálisan szerződhető összeg: 260.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. augusztus 31. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-activity%E2%80%9Cstocktaking-and-assessment
“Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050)”
A célzott elemzési projekt területi forgatókönyveket és trendelemzést készít a Balti-tenger
régiójára a területi fejlődést elősegítő szakpolitikák támogatása érdekében. A térség globális
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kontextusba helyezése és hosszú távú (2050-ig szóló) stratégiájának megalkotása szintén a
projekt feladata.
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 3. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tenders/call-tenders-activity%E2%80%9Cterritorial-scenarios-baltic-sea
“State of the European Territory”
A projekt célja az ESPON Európai Területi Társulás támogatása a “State of the European
Territory” jelentés elkészítésében. A jelentés a jövőbeli regionális (területi) stratégiákat,
fejlesztési és együttműködési programokat készítő szakembereket támogatja a 2020 utáni EUs szakpolitikákra vonatkozó javaslatok (pl.kohéziós politika, agrárpolitika, közlekedéspolitika)
kontextusában. A jelentés további célja az Európai Bizottság 8. Kohéziós Jelentéséhez,
valamint a 2020 utáni Területi és Városi Agendához való hozzájárulás nyújtása.
Maximálisan szerződhető összeg: 80.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 11. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-report%E2%80%9Cstate-european-territory%E2%80%9D
“Territorial impacts of natural disasters”
Az alkalmazott kutatás célja a természeti katasztrófák gazdasági hatásainak területi
szempontú elemzése, valamint a természeti kockázatok kezelésével és a klímaadaptációval
kapcsolatos jó gyakorlatok felmérése területi szinten. A projekt elvárt eredménye a természeti
katasztrófákból fakadó közvetlen és közvetett gazdasági károkkal kapcsolatos, egész Európa
számára releváns területi tények és szakpolitikai javaslatok gyűjteménye az integrált
területfejlesztési stratégiák tervezése érdekében.
Maximálisan szerződhető összeg: 700.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 12. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-appliedresearch-%E2%80%9Cterritorial-impacts-natural
“The Future of Europe's Shrinking Rural Regions: Trends, Perspectives & New
Agendas for Territorial Governance”
Az alkalmazott kutatás feladata az Európa vidéki régióiban lejátszódó társadalmi-gazdasági
átalakulás, különösen az akut és gyakran visszafordíthatatlan elnéptelenedés és gazdasági
hanyatlás okainak és következményeinek feltárása, a területi kormányzásban rejlő innovációs
lehetőségek felderítése, valamint a szakpolitikai beavatkozások jobb koordinációját és
hatékonyságát segítő javaslatok megfogalmazása. A projekt célja különösen az integrált
területi alapú stratégiák tervezésének, végrehajtásának és finanszírozásának támogatása az
EU vidékfejlesztési és kohéziós politikája kontextusában.
Maximálisan szerződhető összeg: 650.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 12. 15:00
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A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-appliedresearch-%E2%80%9C-future-europe%E2%80%99s-shrinking
“Adapting European Cities to Population Ageing: Policy challenges and best
practices (ACPA)”
A célzott elemzéstől a városok „idősbarát” fejlődését segítő szakpolitikák és kezdeményezések
hatékonyságának vizsgálatát várják. A projekt 8 különböző európai városra és városrégióra
koncentrál (“ageing in place”) a lakónépesség elöregedésével kapcsolatos közös és eltérő
tapasztalatok
elemzésével
(pl.
társadalmi
kirekesztés,
foglalkoztatás,
területi
egyenlőtlenségek, egészségügyi és szociális ellátás, innováció és mobilitás). A projekt
eredményei közvetlenül hasznosulnak majd a 2020 utáni, „idősbarát” városokat célzó
szakpolitikák, társadalmi programok és akciótervek kidolgozása során.
Maximálisan szerződhető összeg: 265.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 19. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/call-targeted-analysis-adapting-cities-to-population-ageingHamarosan záruló felhívások:
“Technological Transformation and Transitioning of Regional Economies”
Maximálisan szerződhető összeg: 850.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. augusztus 6. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-tenders-applied-research%E2%80%9Ctechnological-transformation-and
“Sustainable land-use”
Maximálisan szerződhető összeg: 750.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. augusztus 6. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-sustainable-land-use
A tenderdokumentációk ingyenesen hozzáférhetők az e-Tendering Platform felületen
(https://tenders.espon.eu/) az ajánlattételi határidő előtti hetedik napig. További felvilágosítás
az ESPON Európai Területi Társulástól kérhető (tenders@espon.eu), illetve a program
honlapján olvasható:
https://www.espon.eu/participate?field_type_tid%5B%5D=105&field_type_tid%5B%5D=106&
field_type_tid%5B%5D=107&field_type_tid%5B%5D=155#list

(2) ESPON Peer-Learning Workshopok – a szakpolitikai és területi szereplők
részére
Az ESPON Európai Területi Társulás a területfejlesztésért felelős nemzeti, regionális és helyi
szintű hatóságok számára ún. peer-learning workshopokat szervez. A szakmai találkozókat úgy
tervezték meg, hogy különböző szakpolitikai igényeket tudjanak kiszolgálni, lehetővé téve
a gyors know-how transzfert. A workshopokon közvetlenül tanulhatnak azoktól a
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hatóságoktól és intézményektől, amelyek korábban kezdeményeztek és részt vettek
ESPON célzott elemzési projektben.
A workshopokat a jelentkező területi szereplők egyedi igénye
alapján tervezi és szervezi meg az ESPON Európai Területi Társulás:
kiválasztják a workshop témájához kapcsolódó tapasztalattal rendelkező
intézményeket, valamint finanszírozzák a szakértők utazását és szállását.
A workshopot kezdeményező intézménynek mindössze a helyszínt
kell biztosítania.
Az első peer-learning workshopot Riga városának kérésére Lettországban
rendezték meg 2018 júniusában a „Riga Metropolitan Action Plan”
kidolgozásának segítése érdekében. Az eseményre Oslo, Lille és Bécs
városának küldöttei látogattak el, akik megosztották tapasztalataikat a
releváns SPIMA célzott elemzési projekttel kapcsolatban.
Az ESPON 2018 végéig még további 5 peer-learning workshopot szervez. A workshop
megrendezését elektronikusan lehet kérni (peer@espon.eu) a javasolt téma és a kapcsolódó
szakpolitikai igények bemutatásával. Ezt követően a koncepció részletes kidolgozását az
ESPON Európai Területi Társulás közvetlenül segíti. Több információ az ESPON honlapján
olvasható:
https://www.espon.eu/peer-learning

(3) Felmérés – Elég digitális a városod?
Az ESPON Európai Területi Társulás felmérést indított a digitális közszolgáltatások
európai városokban való elterjedésével kapcsolatban. Az ebből készülő tanulmány célja
a közszolgáltatások digitalizálásának nyomon követése, a jó gyakorlatok terjesztése és a
jövőre vonatkozó cselekvések megtervezése. A felmérés a tavalyi év folyamán lezajlott
hasonló tematikájú tanulmány folytatása, amely 136 európai városból származó választ
gyűjtött össze, és a "Territorial and Urban Dimensions of Digital Transition of Public Services"
című policy brief-et eredményezte (http://www.espon.eu/digital-transition).
A felmérés fő célcsoportja a közszolgáltatások (és kiemelten az infokommunikációs
szolgáltatások) nyújtásával foglalkozó városi tisztviselők. A tanulmány eredményei 2018
októberében lesznek elérhetők a Régiók és Városok Európai Hetéhez kapcsolódóan. A kérdőív
kitöltésének határideje: 2018. július 31.
A kérdőív és további részletek elérhetők az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/survey-digital
A felmérésben való részvételüket ezúton is köszönjük!

(4) E-learning kurzus az ESPON TIA webes eszközről
2018. október 4-5. - Az e-learning kurzus célja a területi hatásértékelések jelentőségének,
valamint az ESPON TIA webes eszköz alkalmazásának bemutatása számos szakpolitikai példa
felhasználásával. A kurzus különös hangsúlyt fektet az uniós jogszabályok, szakpolitikák és
irányelvek végrehajtásával összefüggő előzetes (ex-ante) területi hatásértékelésekre. Az elearning kurzus két webinarból áll.
Regisztrálni és további információkat szerezni az ESPON honlapján lehetséges:
https://www.espon.eu/tia-e-learning
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(5) Friss projektjelentések az ESPON weboldalán
1. specifikus célkitűzés: Alkalmazott kutatások
 Geography of New Employment Dynamics in Europe – Draft Final Report
 The World in Europe: Global FDI Flows towards Europe – Final Report
 Small and Medium-Sized Enterprises in European Regions and Cities – Final Report
 LOCATE - Territories and Low-Carbon Economy – Draft Final Report
 PROFECY - Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic
services of general interest – Final Report
 Possible European Territorial Futures – Final Report
 Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe
– Inception Report
 Financial Instruments and Territorial Cohesion – Inception Report
 GRETA – Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem services for
territorial development – Inception Report
 CIRCTER - Circular Economy and Territorial Consequences – Inception Report
2. specifikus célkitűzés: Célzott elemzések
 ReSSI – Regional Strategies for Sustainable and Inclusive Territorial Development:
Regional Interplay and EU Dialogue – Final Report
 ACTAREA - Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation – Final Report
 SPIMA – Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas – Draft Final
Report
 LinkPas – Linking Networks of Protected Areas to Territorial Development – Draft Final
Report
 Alps2050 – Common Spatial Perspectives for the Alpine Area. Towards a Common
Vision – Interim Report
 CPS - Cross-border Public Services – Interim Report
 eHEALTH - Future Digital Health in the EU – Inception Report
3. specifikus célkitűzés: Területi megfigyelések és területi elemzések eszközei
 ESPON TIA Tool Upgrade - Report on the upgraded version of the TIA tool and
Moderator’s Guide
4. specifikus célkitűzés: Szélesebb körű tájékoztatás
 Transnational Outreach Support 2016-2019 - First annual activity report

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
Készült a Pénzügyminisztériumban (http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok)
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@pm.gov.hu)
Amennyiben nem kíván több ESPON 2020 Hírlevelet kapni, kérjük, az ESPON Kapcsolattartó Pont részére jelezze.
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