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ESPON Szeminárium – Pozsony, 2016. december 7-8.
Szakpolitikai szereplők figyelmébe! Célzott elemzések kezdeményezhetők
Új „Policy Brief”: Út a körforgásos gazdaság felé a városokban és régiókban
Tenderfelhívások
A célzott elemzésekkel és „Policy Brief” kiadványokkal kapcsolatos felmérés - köszönetnyilvánítás

(1) ESPON Szeminárium – Pozsony, 2016. december 7-8.
„Merre tartanak városaink? Tények egy jobb várospolitika megteremtéséhez”
Pozsony, 2016. december 7-8. – Ebben a félévben az EU szlovák
elnöksége rendezi meg a szokásos ESPON Szemináriumot. Az
esemény célja az ESPON területi tények szakpolitikai szintű
felhasználásának
népszerűsítése
a
különböző
szakterületek
kulcsszereplői és a kutatók közötti párbeszéden keresztül.
A Szeminárium első napja a városfejlesztés témája köré épül. A
bevezető prezentációk az európai városok fejlődésének aktuális
trendjeit mutatják be, majd párhuzamosan zajló policy-műhelyek
következnek, ahol a fenntartható és befogadó városok, valamint a
város-vidék partnerségek támogatásának lehetséges megoldásait
fogják megvitatni. Az első nap délután és az egész második napon az ESPON eszközök
népszerűsítése, a célzott elemzésekhez kapcsolódó partnerségek építése, valamint a
közeljövő
ESPON
tevékenységeinek
megbeszélése
szerepel
a
résztvevők
aktív
közreműködésével.
Szakpolitikai szereplők figyelmébe! - A nemzeti, regionális és helyi szinten dolgozó
szakpolitikai szakértők, irányító hatóságok, európai területi társulások bevonása
érdekében ún. „Stakeholder Café” megrendezésére kerül sor a Szemináriumon. A
„Stakeholder Café” tapasztalatcserére és partnerségek építésére biztosít lehetőséget
a célzott elemzési projektekben való sikeres részvételhez és a projekteredmények
szakpolitikai hasznosításához.
A „Stakeholder Café” az ESPON program iránt érdeklődő magyar partnerek számára is kiváló
lehetőséget jelent a szakmai kapcsolatépítésre. A közeli helyszín (Pozsony) miatt feltétlenül
érdemes ellátogatniuk a Szemináriumra, illetve a december 8-i „Stakeholder Café-ra”.
A szervezők igyekeznek a hasonló témák iránt érdeklődő résztvevőket közös csoportba
irányítani. Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével Ön is adja meg szakterületét:
https://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/seminarSK_16120708_partnersear
ch.html
Ezen kívül minden résztvevőnek regisztrálni
november 23-ig 15:00-ig az alábbi felületen:

szükséges

a

Szemináriumra

2016.

https://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/form_seminarSK_07081216.html
A
Szeminárium
teljes
programja
és
egyéb
információk
elérhetők
itt:
https://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/seminarSK_16120708_01.html
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(2) Szakpolitikai szereplők figyelmébe! Célzott elemzések kezdeményezhetők
A célzott elemzésekre vonatkozó kezdeményezések benyújtása folyamatosan
lehetséges, az értékelésük viszont évente két szakaszban történik. A jelenleg tartó benyújtási
időszak vége: 2017. január 13.
A célzott elemzésekről további információk olvashatók a korábbi hírlevelekben és az alábbi
linken: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/

(3) Új „Policy Brief”: Út a körforgásos gazdaság felé a városokban és régiókban
Az egyre fogyatkozó energiaforrások és növekvő környezeti felelősségünk
időszakában a körforgásos gazdaságba való átmenet városaink és régióink
számára nem csak lehetséges, hanem szükséges is. A körforgásos gazdaság
hosszabb távon jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi haszonnal jár.
Sok regionális hatóság és település már tett erőfeszítéseket ebbe az
irányba. Az ESPON, Interact, Interreg Europe és URBACT programok közös
„Policy Brief” kiadványa konkrét helyi és regionális példákon mutatja be a
körforgásos gazdaság felé vezető utat. Az új „Policy Brief” letölthető az
ESPON oldaláról az alábbi linken:
https://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_PolicyBriefs/07.CircularEconomy.html

(4) Tenderfelhívások
e-Tendering Platform – Az ESPON Európai Területi Társulás tevékenységeit nemzetközi
közbeszerzési felhívások és szolgáltatási szerződések útján látja el. Az alkalmazott eljárás
megfelel a közösségi és nemzeti szabályozásnak, valamint az átláthatóság, egyenlő bánásmód,
diszkriminációmentesség és szabad verseny alapelveinek.
A tendereken való indulás megkönnyítése érdekében az ESPON Európai Területi Társulás
kifejlesztett egy ún. e-Tendering Platform felületet, ahol az ESPON felhívások és minden
kapcsolódó dokumentáció könnyen hozzáférhető. A regisztráció mindenki számára egyszerű,
és csak alapvető információk megadását igényli az e-Tendering Platform felületén:
https://tenders.espon.eu/
Nyílt felhívás! Az ESPON Területi Hatásértélési Eszköz („TIA Tool“) megújítása
A felhívás célja, hogy a megújult területi hatásértékelési eszköz a szakpolitikai területen
dolgozó szakembereket az új EU-s szabályozások és direktívák potenciális területi hatásainak
beazonosításával támogassa.
Maximálisan szerződhető összeg: 200.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. december 6. 10:00.
A tenderdokumentáció ingyenesen letölthető az e-Tendering Platformról, vagy elkérhető az
ESPON Európai Területi Társulástól (tenders@espon.eu) az ajánlattételi határidő előtti hetedik
napig. További felvilágosítás a program honlapján olvasható:
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/12.TIAToolUpgrade.h
tml
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(5) A célzott elemzésekkel és „Policy Brief” kiadványokkal kapcsolatos igényfelmérés
2016. szeptember 15-ig volt elérhető a nemzeti és regionális szakpolitikai szereplők részére a
célzott elemzésekkel és „Policy Brief” kiadványokkal kapcsolatos igényfelmérő kérdőív.
Összesen 26 válasz érkezett, amelyek számos javaslattal járultak hozzá az ESPON program
szakpolitikai igényekre fókuszáló tevékenységeinek tervezéséhez. A „Policy Brief”
témajavaslatok feldolgozásuk után megküldésre kerültek az ESPON Európai Területi Társulás
részére, így esély van arra, hogy az ESPON programszintű munkatervébe kerüljenek.
Ezúton köszönjük a felmérésben való részvételüket!

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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