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(1) Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő közbeszerzési felhívásokat hirdette meg:
- „Web streaming of ESPON events”
Maximálisan szerződhető összeg: 92.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. szeptember 25. 10:00
- „Proofreading and editing services”
Maximálisan szerződhető összeg: 30.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. október 10. 10:00
- „European and macro-regional territorial monitoring tool”
Maximálisan szerződhető összeg: 675.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. október 16. 10:30
A tenderekhez kapcsolódó dokumentációk 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#list
(2) Új projektjelentések és egyéb beszámolók az ESPON weboldalán
Az ESPON weboldalán már elérhetők a következő jelentések és beszámolók:
- „ESPON Locate - Territories and low-carbon economy” alkalmazott kutatás záró
jelentésének tervezete:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/espon-locateterritories-and-low-carbon-economy;
- „Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities” alkalmazott
kutatás projektindító és időközi jelentése:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/small-and-mediumsized-enterprises-european-regions;
- „Possible European Territorial Futures” alkalmazott kutatás záró jelentésének tervezete:
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https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/possible-europeanterritorial-futures;
- „SPIMA – Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas” célzott
elemzés projektindító és időközi jelentése:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/targeted-analyses/targeted-analysisspima;
- „Revealing territorial potentials and shaping
megrendezett ESPON Szemináriumról készült beszámoló:

new

policies”

címmel

Máltán

https://www.espon.eu/news-events/events/seminars/%E2%80%9Crevealing-territorialpotentials-and-shaping-new-policies-contribution;
- „Transnational Outreach Support 2016-2019” projekt stratégiája, igényfelmérés és
2017-es munkaterv:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/transnational-outreach/transnationaloutreach-support-2016-2019.
(3) Induló célzott elemzési projektek
- „Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and Refugee Flows”
https://www.espon.eu/targeted-analysis-migration
- „BT2050 – Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region”
https://www.espon.eu/programme/espon/espon-2013/priority-2-targeted-analysis-userdemand/targeted-analysis-bt2050
(4) Események
Róma, 2017. október 3. – Az ESPON 2020 első alkalommal megrendezésre kerülő
transznacionális konferenciája az elérhetőséget javító beruházások témakörével foglalkozik
Dél-Európa vonatkozásában. A konferencia címe: „South Europe at the crossroads - Are
we making the right decisions about accessibility investments for the future?” A
részletes program megtekinthető és regisztrálni lehetséges a következő oldalon:
https://www.espon.eu/save-date-conference-southern-europe-crossroads
Brüsszel, 2017. október 12. – A 2017. október 9-12. között zajló Régiók és Városok Európai
Hete keretében tartják az ESPON 2020 program végrehajtásának félidejéhez kapcsolódó
ESPON Konferenciát „European Territorial Review: Territorial cohesion beyond
borders” címmel. Regisztrálni 2017. szeptember 30-ig lehetséges a következő oldalon:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.
do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
További információk:
https://www.espon.eu/news-events/events/espon-events/espon-european-week-regions-andcities-2017
Brüsszel, 2017. november 14. – Az ESPON Irányító Hatóság és az ESPON Európai Területi
Társulás közös tájékoztató rendezvényt szervez „Supporting policy-making with territorial
evidence, 15 years and beyond” és „How to get involved – countries, regions and
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cities benefit from ESPON activities” címmel. Az esemény célja a célzott elemzési
projektek
népszerűsítése
a
szakpolitika-alkotók,
döntéshozók
körében.
A
programtervezet és a regisztrációs felület elérhető az ESPON weboldalon:
https://www.espon.eu/espon-2020-managing-authority-and-espon-egtc-joint-event
A célzott elemzésekről a korábbi ESPON 2020 hírlevelekben és az ESPON weboldalán is
olvashatnak:
https://www.espon.eu/participate/invitation-stakeholders/open-invitation-submit-proposalstargeted-analyses
Tallinn, 2017. december 6-7. – Az észt elnökség szervezésében kerül sor a következő
ESPON Szemináriumra. Az előadások, workshopok a helyi közösségek digitális fejlődésében
és az IKT alapú kormányzásban rejlő lehetőségeket járják körül. A Szeminárium ezen kívül a
2020 utáni Területi Agenda felállításával is foglalkozik, valamint a jövőre esedékes bolgár és
osztrák elnökségek prioritásait jelentő témákat is ismertetik. A programtervezet és a
regisztrációs felület 2017. szeptember folyamán lesz elérhető. További információk az ESPON
weboldalon:
https://www.espon.eu/espon-seminar-digitalisation-public-services

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@ngm.gov.hu)
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
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