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(1) Új közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a
közbeszerzési felhívásokat jelentette meg:

következő

célzott

elemzésekhez

kapcsolódó

- „Linking networks of protected areas to territorial development (LinkPAs)“
A célzott elemzési projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot Abruzzo Régió
(Olaszország) vezeti.
Maximálisan szerződhető összeg: 220.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 27. 10:00.
- „Territorial scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)“
A célzott elemzési projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot Lengyelország
Gazdaságfejlesztési Minisztériuma vezeti.
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 27. 10:30.
- „Territorial and urban potentials connected to migration and refugees flows“
A célzott elemzési projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot Emilia-Romagna
Régió, az Interreg V-B Adria-Jón Együttműködési Program irányító hatósága (Olaszország)
vezeti.
Maximálisan szerződhető összeg: 255.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 27. 11:00.
Az ESPON program oldalán az alábbi közbeszerzési felhívások is elérhetők:
- „Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe“
A felhívás célja egy jelentés elkészítése, amely átfogó képet ad az EU régióiban és városaiban
lezajló digitális átmenetről, valamint ennek társadalmi és gazdasági összefüggéseiről.
Maximálisan szerződhető összeg: 50.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 22. 10:30.
- „Senior Scientific Quality Management”
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A felhívás célja egy nagy szakértelemmel rendelkező tanácsadó szolgáltató kiválasztása, amely
közreműködik az ESPON eredmények magas tudományos minőségének biztosításában a
területi tényekre épülő tudásbázis fejlesztése érdekében.
Maximálisan szerződhető összeg: 300.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 10. 14:00.
A felsorolt tenderekhez kapcsolódó dokumentációk ingyenesen letölthetők az e-Tendering
Platformról, vagy elkérhetők 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/
(2) Célzott elemzések kezdeményezése
A nemzeti szintű szakpolitikákért felelős intézmények és területi szereplők (önkormányzatok)
célzott elemzésekre vonatkozó témajavaslatainak benyújtása folyamatosan lehetséges. 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/
(3) Regionális Stratégiák – ESPON ReSSI projektnyitó jelentés
A Coventry Városi Tanács, Dél-Dánia Régió, Piemont Régió és
Oeiras Városi Tanács által kezdeményezett célzott elemzési
projekt („Regional strategies for sustainable and inclusive
territorial development”, ReSSI) azt vizsgálja, hogy hogyan
járulhatnak hozzá a helyi szintű hatóságok az Európa 2020-as
célkitűzések eléréséhez a területi kormányzás és tervezés
egyre fejlődő eszközeivel.
A kutatást végző Coventry Egyetem, Koppenhágai Egyetem,
Lisszaboni Egyetem és a Politecnico di Torino konzorciuma
projektnyitó jelentésükben kidolgozták a célzott elemzés
elméleti és módszertani kereteit. A jelentés előzetes áttekintést
nyújt napjaink európai kormányzati rendszereiről, valamint
felvázolja a városok és régiók lehetőségeit, kihívásait a
pénzügyi válságot követően. A projektnyitó jelentés elérhető
az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/01.ReSSI.html
(4) Álláshirdetések az ESPON weboldalán
Az ESPON Európai Területi Társulás három pozíciót hirdetett meg határozott idejű (egy éves)
szerződés lehetőségével. A jelentkezés határideje: 2017. március 24. 16:00. További
információk:
http://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/index.html
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(5) ESPON Szeminárium a máltai elnökség szervezésében
Valletta, 2017. május 24-25. – A következő ESPON Szemináriumot
az EU Tanácsának máltai elnöksége rendezi „Revealing territorial
potentials and shaping new policies” címmel. A Szeminárium célja a
2020 utáni kohéziós politikáról szóló diskurzushoz való szakmai
hozzájárulás a speciális földrajzi adottságokkal rendelkező
területek fókuszba állításával.
A Szemináriumra különösen várják a kohéziós politikával, területi
együttműködésekkel, speciális földrajzi adottságokkal rendelkező
területek fejlesztésével és a funkcionális térségek kormányzási
gyakorlatával
foglalkozó
szakértőket,
valamint
az
érintett
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
(6) EU Kohéziós Politika Mesterkurzus
Brüsszel, 2017. október 8-12. – Az Európai Bizottság (DG REGIO), a Régiók Bizottsága és a
Regionális Tanulmányok Szövetsége (Regional Studies Association) szervezésében tartják meg
az 5. EU Kohéziós Politika Mesterkurzust. A Régiók és Városok Európai Hetével („Open Days”)
párhuzamosan zajló eseményre elsősorban PhD hallgatókat és pályakezdő kutatókat várnak.
Az EU Kohéziós Politika Mesterkurzus célja a fiatal kutatók közötti kapcsolatépítés elősegítése.
A
program
keretében
a
résztvevők
saját
prezentációik
mellett
előadásokon,
panelbeszélgetéseken vehetnek részt policy szakértőkkel, uniós hivatalnokokkal és szenior
kutatókkal az EU Kohéziós Politikájának mélyebb megértése érdekében.
Jelentkezni 2017. május 9-ig lehetséges. További információk elérhetők a „Regional Studies
Association” oldalán:
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/ewrc-2017

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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