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Új tenderfelhívások: célzott elemzések
Új tenderfelhívások egyéb témákban
Új információk az ESPON 2020 program honlapján
Emlékeztető szakpolitikai szereplőknek: célzott elemzések kezdeményezése
Az ESPON az Európai Régiók és Városok Hetének (OPEN DAYS) rendezvényein
„Beszéljünk a jövőnkről!”

(1) Új tenderfelhívások: célzott elemzések
Az ESPON Európai Területi Társulás meghirdetette a célzott elemzések első körére vonatkozó
közbeszerzési felhívásokat. A célzott elemzések esetében – az alkalmazott kutatásoktól
eltérően – a témajavaslatokat közvetlenül a nemzeti, regionális vagy helyi szakpolitikai
szereplők (stakeholderek) csoportjai fogalmazták meg, akikkel a projektek végrehajtása során
szorosan együtt kell működni. Az ESPON Európai Területi Társulás első körben a következő
három témát választotta ki nemzetközi közbeszerzés meghirdetéséhez:
1. A regionális stratégiák szerepe a fenntartható és befogadó területi fejlődésben
(Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development, ReSSI) –
Regionális kapcsolatrendszerek és uniós párbeszéd
Vezető stakeholder: Coventry Városi Tanács
Maximálisan szerződhető összeg: 250.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. szeptember 16. 14:00.
2. A területi folyamatok dinamikája és stratégiai tervezés a metropolisz
térségekben (Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas, SPIMA)
Vezető stakeholder: Oslo Város Önkormányzata
Maximálisan szerződhető összeg: 300.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. szeptember 16. 10:00.
3. Gondolkodás és tervezés a területi együttműködést folytató térségekben
(Thinking and planning in areas of territorial cooperation, TCA)
Vezető stakeholder: Svájci Területfejlesztési Szövetségi Iroda
Maximálisan szerződhető összeg: 250.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. szeptember 9. 14:00.
A tenderdokumentációk ingyenesen elkérhetők az ESPON Európai Területi Társulástól
(tenders@espon.eu) az ajánlattételi határidő előtti hetedik napig. További felvilágosítás
szintén ezen a címen kérhető, illetve a program honlapján olvasható:
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/
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(2) Új tenderfelhívások egyéb témákban
1. ESPON 2020 adatok és térképek frissítése
A felhívás az ESPON 2020 adatbázis fejlesztésére, hiányzó adatok gyűjtésére, a
meglévő adatok minőségellenőrzésére, térképek és rövid elemzések készítésére
vonatkozik.
Maximálisan szerződhető összeg: 100.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. szeptember 19. 10:00.
2. Szenior szakértelem és tudományos minőség-ellenőrzés
Az ESPON 2020 program eredményeinek magas tudományos színvonalának biztosítása
érdekében az ESPON Európai Területi Társulás külső szenior szakértői szolgáltatás
beszerzésére tett közzé felhívást. A szerződés határozott időre, három évre szól.
Maximálisan szerződhető összeg: 300.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. szeptember 12. 14:00.
A tenderdokumentációk ingyenesen elkérhetők az ESPON Európai Területi Társulástól
(tenders@espon.eu) az ajánlattételi határidő előtti hetedik napig. További felvilágosítás
szintén ezen a címen kérhető, illetve a program honlapján olvasható:
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/

(3) Új információk az ESPON 2020 program honlapján
1. Az ESPON EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS meghosszabbította az ESPON
partnerek transznacionális elérését támogató tender felhívást! Az ajánlat
megküldésének új határideje – 2016. augusztus 16. helyett – 2016. szeptember 12.
10:30. (A tenderdokumentáció hozzáférhető 2016. szeptember 5. 10:30-ig.)
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/01.TNA.html
2. A honlapra felkerültek a 2016-ban indult 7 db alkalmazott kutatási projekt
összefoglalói. Az ismertetők tartalmazzák a projektek célkitűzéseit, az irányadó policy
kérdéseket, a várható eredményeket, a szerződő külső szolgáltatók nevét, a
projekttámogató csoportok tagjait stb. Az egyes projektek részletes leírása is
letölthető: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/

(4) Emlékeztető szakpolitikai szereplőknek: célzott elemzések kezdeményezése
A célzott elemzésekre vonatkozó kezdeményezések benyújtása folyamatosan
lehetséges, azonban minden évben két határnapot követően értékelik az addig beérkezett
javaslatokat. A következő határnap: 2016. augusztus 19!
További információk olvashatók az előző hírlevélben, illetve az alábbi linken:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/

(5) Az ESPON az Európai Régiók és Városok Hetének (OPEN DAYS) rendezvényein
Az OPEN DAYS keretében az alábbi eseményeken lehet találkozni az
ESPON program képviselőivel Brüsszelben.
1. Út a körforgásos gazdaság felé városainkban és az
egyes régiókban (workshop)
Időpont: 2016. október 12. 9:00 – 11:15
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Helyszín: Régiók Bizottsága, Jacques Delors épület, Atrium 5
Szervezők: ESPON, INTERACT III, INTERREG EUROPE, URBACT III
2. A hatékony területi politika területi adatszükséglete (workshop és előadás)
Időpont: 2016. október 13. 9:00 – 10:45
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, Jenkins terem
Szervező: EWRC Egyetem
3. Városi hatásértékelés – egy eszköz a jobb jogalkotás érdekében (workshop és
előadás)
Időpont: 2016. október 13. 9:00 – 10:45
Helyszín: Régiók Bizottsága, Jacques Delors épület, 53. terem
Szervező: Régiók Bizottsága – COTER Bizottság
Jelentkezni 2016. szeptember 26-ig lehetséges az OPEN DAYS
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/register.cfm

hivatalos

oldalán:

További információk az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_ESPONatEvents/ewrc1610.html

(6) „Beszéljünk a jövőnkről!”
A „Lehetséges európai területi jövőképek” című alkalmazott kutatási projekt
keretében két nyilvános fórum is elindult a közösségi médiában. Várnak
minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak az eszmecseréhez a LinkedIn
és
a
Yammer
(https://www.linkedin.com/groups/8543248)
(https://www.yammer.com/regionetwork/) felületén.
További információk a „Lehetséges európai területi jövőképek” című projektről az ESPON
honlapján:
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/06.TerritorialFutures.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/
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