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(1) Új közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás meghirdette a 2017. évben induló alkalmazott kutatási
projektek közbeszerzési felhívásainak első körét:
- „Green infrastructure and ecosystem services”
Maximálisan szerződhető összeg: 650.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. május 5. 10:00.
- „Financial Instruments and Territorial Cohesion”
Maximálisan szerződhető összeg: 750.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. május 22. 10:00.
- „Circular Economy and Territorial Consequences”
Maximálisan szerződhető összeg: 700.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. május 22. 10:30.
- „Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe”
Maximálisan szerződhető összeg: 800.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. június 2. 10:30.
A felsorolt 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/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/

(2) Meghirdetés előtt álló közbeszerzések
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő közbeszerzési felhívásokat hirdeti meg a
közeljövőben.
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Alkalmazott kutatások:
- „European territorial reference framework towards 2050”;
- „Youth unemployment: territorial trends and regional resilience”;
- „Territories with geographical specificities”.
Célzott elemzések:
- „Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine Space. Towards a common vision.”
Vezető stakeholder: Közlekedésért
Minisztérium (Németország)

és

Digitális

Infrastruktúráért

Felelős

Szövetségi

Az elemzés célja az Alpok-térség közös területi perspektíváinak megalkotása az Alpok
országai közötti területi együttműködések erősítése és a hatékony, fenntartható fejlődés
érdekében.
- „Cross-border Public Services (CPS)”
Vezető stakeholder: Sonderjylland Régió – Schleswig Közös Titkárság & Infoközpont (Dánia)
Az elemzés célja a határon átnyúló szolgáltatások hiányosságainak azonosítása és
feltérképezése, a létező és új szolgáltatások fejlesztésének támogatása, népszerűsítése, a
tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje.
- „Future Digital Health in the EU”
Vezető stakeholder: Pénzügyminisztérium (Észtország)
Az elemzés célja a digitális egészségügyi megoldások elemzése az adatalapú ellátást és
„eHealth” szolgáltatásokat támogató esetek tanulmányozásával, a szűk keresztmetszetek
azonosítása és szakpolitikai javaslatok megfogalmazása.
- „Cultural Heritage as a strategic territorial development resource; mapping impacts through
a set of common European socio-economic indicators”
Vezető stakeholder: Kulturális Örökségvédelem Norvég Igazgatóság (Norvégia)
Az elemzés célja a mozdíthatatlan kulturális örökségek gazdasági-társadalmi indikátorainak
kidolgozása, amelyek nemzetközi összehasonlítást tesznek lehetővé. A projekt során
adatokat is gyűjtenek ezekhez az indikátorokhoz előre kiválasztott európai országokban,
régiókban.
További információk: https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_PriorInfo/

(3) Célzott elemzések témajavaslatainak benyújtása
A nemzeti szintű szakpolitikákért felelős intézmények és területi szereplők
(önkormányzatok) célzott elemzésekre vonatkozó témajavaslatainak benyújtására
folyamatosan van lehetőség. A jelenleg tartó benyújtási időszak vége: 2017. június 23.
A célzott elemzésekről további információk olvashatók a korábbi hírlevelekben és az alábbi
linken: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/

(4) COMPASS projekt – projektindító jelentés
Az Európai Bizottság az 1990-es évek végén jelentette meg összefoglaló kiadványát a területi
tervezési rendszerekről és szakpolitikákról („EU Compendium on Spatial Planning Systems and
Policies”), amely az akkori 15 tagállamot fedte le. Azóta kibővült az EU és jelentős fejlődésen
ment keresztül az unió területi és kohéziós politikája is.
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A COMPASS („Comparative Analysis of Territorial
Governance and Spatial Planning Systems in Europe”)
nevű alkalmazott kutatási projekt három fő policy
kérdésre keresi a választ:
- Milyen változásokon mentek keresztül a területi
kormányzási és tervezési rendszerek, szakpolitikák
Európában az elmúlt 15 évben? Hogyan hatottak az EU
makroszintű irányelvei és szakpolitikái ezekre a
folyamatokra?
Melyek
az
eddigi
legjobb
gyakorlatok
a
területfejlesztési és -tervezési szakpolitikák és az uniós
kohéziós politika kölcsönös összehangolására?
- Hogyan támogatható a nemzeti és regionális területfejlesztési és -tervezési célkitűzések
megvalósítása a kohéziós politika – és más szakpolitikák – eszközeivel EU-s szinten?
A feladat ellátására szerződött holland TU Delft és 24 partnerintézménye elkészítette a
projektindító jelentést, amely bemutatja a kutatás elméleti és módszertani kereteit, valamint a
kvalitatív adatok és egyéb forrásdokumentumok listáját. A projektindító jelentés itt érhető el:
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/07.GovernanceandSpatialPl
anning.html

(5) LOCATE projekt – időközi jelentés
Az Európa régióit és városait fenyegető egyik nagy kihívás a klímaváltozás és annak fizikai,
társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális következményei. A klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást elősegítő intézkedések lényege az okozott károk enyhítése, illetve a városok és
régiók vonatkozásában felmerülő lehetséges előnyök kihasználása.
A „LOCATE - Territories and low-carbon
economy“ nevű alkalmazott kutatási projekt a
következő fő policy kérdésekre keresi a
választ:
Milyen
energiafogyasztási
minták
figyelhetőek meg az európai régiókban és
városokban? Hogyan változtak ezek az elmúlt
10 évben?
- Vannak-e olyan régiók és városok, amelyek
könnyebben tudják teljes körűen hasznosítani
a rendelkezésükre álló megújuló energiákat?
Hogyan
lehetséges
leküzdeni
az
ezzel
összefüggő kihívásokat különböző típusú
területeken?
- Milyen jellegű akciók és szakpolitika
szükséges a különböző típusú régiókban,
városokban
az
alacsony
szén-dioxidkibocsátású gazdaság és életmód felé történő
könnyű átmenet érdekében? Hogyan tudják a régiók és városok megteremteni a
keretfeltételeket a magánszféra „szénszegény“ beruházásainak elősegítéséhez?
A konzorciumot vezető osztrák intézet („ÖIR-Austrian Institute for Regional Studies and Spatial
Planning“) és három partnere („Energy Economics Group-Vienna University of Technology,
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Global Urban Research Unit-

3

ESPON 2020 H Í R L E V É L No. 15.
2017. április
Newcastle University“) elkészítették a projekt időközi jelentését, amely beszámol az eddigi
eredményekről, a folyamatban lévő kutatómunka állásáról és a vállalt feladatok teljesítési
tervéről. Az időközi jelentés itt olvasható:
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/04.Lowcarboneconomy.html

(6) „ESPON Policy Brief” a különleges földrajzi adottságú területekről Európában
A Lisszaboni Szerződés 174. cikke szerint „(…) Az Unió különösen
a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és
a
legkedvezőtlenebb
helyzetű
régiók
lemaradásának
csökkentésére törekszik. Az érintett régiók közül kiemelt
figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az ipari átalakulás
által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti
vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb,
rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon
átnyúló és a hegyvidéki régiók.”
A felsorolt régiókat egyedi földrajzi adottságok és területi
előnyök jellemzik, amelyek nagymértékben meghatározzák
fejlődésük lehetséges irányait. Ez a regionális sokszínűség a
következő kérdéseket veti fel:
- Hogyan lehetséges felderíteni a különleges területi előnyöket?
- Hogyan lehetséges leküzdeni a különleges földrajzi adottságú
régiók fejlődését akadályozó kihívásokat?
Az EU Tanácsának máltai soros elnöksége kezdeményezésére az ESPON elkészítette területi
megfigyeléseit és policy üzeneteit összefoglaló kiadványát a különleges földrajzi adottságokkal
rendelkező területek fejlődésének fő jellemzőiről. A teljes „policy brief”, a megalapozó
munkaanyag
és
a
kapcsolódó
térképek
elérhetők
az
ESPON
weboldalán:
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_PolicyBriefs/08.specific-typesterritories.html

(7) Emlékeztető - ESPON Szeminárium a máltai elnökség szervezésében
Valletta, 2017. május 24-25. – A következő ESPON Szemináriumot a máltai elnökség
rendezi „Revealing territorial potentials and shaping new policies” címmel. A Szeminárium célja
a 2020 utáni kohéziós politikáról szóló diskurzushoz való szakmai hozzájárulás a
különleges földrajzi adottságokkal rendelkező területek fókuszba állításával.
A Szemináriumra különösen várják a kohéziós politikával, területi együttműködésekkel,
különleges földrajzi adottságokkal rendelkező területek fejlesztésével és a funkcionális
térségek kormányzási gyakorlatával foglalkozó szakértőket és a programhatóságok képviselőit.
Az előzetes programot megtekinteni és 2017. május 10. 15:00-ig regisztrálni itt lehetséges:
https://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/seminarMT_17052425_00.html

(8) Álláshirdetés az ESPON Európai Területi Társulásnál
Az ESPON Európai Területi Társulás „Jogász/Európai és luxemburgi jog” pozíciót hirdetett meg
határozott idejű (egy éves) szerződés lehetőségével. A jelentkezés határideje: 2017. május
12. 16:00. További információk:
https://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/Lawyer_Apr2017.html
Az ESPON program weboldala: http://www.espon.eu/main/
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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