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(1) ESPON 2020 közép-európai konferencia Budapesten
Budapest, 2018. március 7. – Ebben az évben Magyarországon rendezik meg az ESPON
2020 program közép-európai transznacionális konferenciáját, amelynek címe: „Integrated
Territorial Development in V4+2 countries: new challenges, new ideas, new
responses”. A rendezvény a V4+2 országok integrált területfejlesztési gyakorlatainak
feltárásával, az elkövetkező időszak kihívásaival és a lehetséges szakpolitikai válaszokkal
foglalkozik, az ESPON projektekből származó eredményekre, területi tényekre építve.
A konferenciát az ESPON eredmények terjesztésére szerződött nemzetközi konzorcium rendezi
a Nemzetgazdasági Minisztérium József nádor téri épületének Pénztártermében. A
rendezvényre várják az ESPON program iránt érdeklődő közönséget, különösen a V4+2
országok integrált területfejlesztésben kompetens szakértőit, az uniós és nemzeti szintű
intézmények, területi szereplők, irányító hatóságok, valamint Közép-Európát lefedő
transznacionális intézmények képviselőit. A konferencián való részvétel ingyenes, és angolmagyar tolmácsolás biztosítva lesz.
Az esemény tervezett napirendje már elérhető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/budapest
Regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://www.espon.eu/node/1580/register
(2) Aktuális közbeszerzési felhívások
A következő közbeszerzési felhívásokra lehet ajánlatot beadni:
- „Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation”
A projekt célja a CBC programok utólagos területi hatásainak értékelésére szabott módszertan
kialakítása. A célzott elemzési projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot az
Németország-Hollandia INTERREG A program titkársága vezeti.
Maximálisan szerződhető összeg: 285.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. január 30. 14:30
- „Maritime spatial planning and land-sea interactions”
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A tengerekre kiterjedő területrendezés és a szárazföld-tenger kapcsolatrendszer adatbázisának
és vizsgálati módszerének kifejlesztését a németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia
tartomány Energiaügyi, Infrastrukturális és Digitális Minisztériuma által vezetett stakeholder
csoportot kezdeményezte.
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. január 30. 15:00
- „Potentials of big data for integrated territorial policy development in the European
growth corridors”
A projekt fő célja az európai növekedési folyosók integrált szakpolitikai fejlesztésének
elősegítése a térbeli dinamikák és kölcsönhatások jobb megértése révén. A projekt témáját
kezdeményező stakeholder csoportot Délnyugat-Finnország Regionális Tanácsa vezeti.
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. január 30. 15:30
- „Urban-rural connectivity in non-metropolitan regions (URRUC)”
A projekt fő célja a városok és vidéki térségek döntés-előkészítő folyamatainak támogatása
ott, ahol a közlekedési kapcsolatok hiányosságai kihívást jelentenek, és korlátozzák az
alapvető közszolgáltatásokhoz, illetve az üzleti és foglalkoztatási lehetőségekhez való
hozzáférést. A projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot az Egyesült Királyság
Scarborough Borough Tanácsa vezeti.
Maximálisan szerződhető összeg: 260.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. február 2. 15:00
- „Big Data for Territorial Analysis and Housing Dynamics”
A projekt fő célja a Big Data felhasználásának erősítése a szakpolitikák támogatásához
használható és a területi elemzés szempontjából releváns, naprakész információk
létrehozásában. A projekt az európai városok térbeli mintáinak és dinamikájának Big Data
segítségével történő felmérésével is foglalkozik.
Maximálisan szerződhető összeg: 75.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. február 9. 14:00
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
(3) Tájékoztatás az ESPON 2018-ban induló alkalmazott kutatási projektjeiről
A 2018-ban várható közbeszerzési felhívások témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A regionális gazdaságok átalakulása;
Rurális fejlődés Európában;
Interregionális kapcsolatok Európában;
Fenntartható területhasználat;
Természeti katasztrófák területi hatásai;
Az életminőség mérése és módszertana.
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(4) Új projektjelentések és egyéb beszámolók az ESPON weboldalán
- „ReSSI – Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development –
Regional interplay and EU dialogue” - végleges jelentéstervezet, négy esettanulmánnyal:
https://www.espon.eu/ressi;
- „Territorial Cooperation for the future of Europe” - az ESPON hozzájárulása a 2020
utáni kohéziós politikáról folytatott vitához:
https://www.espon.eu/european-territorial-review;
- „Foreign direct investment linking growth in different territories” - a működőtőke
áramlásának jellemzői és hatása a városokra és régiókra:
https://www.espon.eu/foreign-direct-investment-linking-growth-different-territories;
- „The territorial and urban dimensions of the digital transition of public services” - a
digitális eszközök és megoldások közszolgáltatásokra gyakorolt hatása és a kormányzat
válaszai az állampolgári igényekre:
https://www.espon.eu/digital-transition;
- „Shrinking rural regions in Europe - Towards smart and innovative approaches to
regional development challenges in depopulating rural regions.” - az európai
demográfiai változások kezelésének lehetőségei:
https://www.espon.eu/rural-shrinking;
- „Interregional cooperation helps public authorities make better policy. A paper by
four interregional programmes – ESPON, Interact, Interreg Europe and URBACT” - a
döntéshozók tájékoztatása az interregionális programok hozzáadott értékéről :
https://www.espon.eu/interregional-cooperation-helps-public-authorities-make-better-policy;
- „Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services
of general interest” – zárójelentés-tervezet a belső perifériák stratégiáinak kialakításáról:
https://www.espon.eu/inner-peripheries
- “LinkPas – Linking networks of protected areas to territorial development” - a
hegyvidéki területek magas biológiai sokféleséggel és a természeti tőkével rendelkező
zónáinak vizsgálata:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/targeted-analyses/targeted-analysislinkpas
- „ESPON - Supporting policy-making with territorial evidence - 15 years and
beyond” - a területi adatok és elemzések szerepe a döntéshozatalban:
https://www.espon.eu/%E2%80%9Cespon-supporting-policy-making-territorial-evidence-15years-and-beyond%E2%80%9D
- “ESPON TIA Tool Upgrade” - jelentés az ESPON területi hatásértékelő eszközének
fejlesztéséről:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/monitoring-and-tools/espon-tia-toolupgrade
(5) Folyamatban lévő kutatások
- “ESPON GRETA – Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem
services for territorial development” - a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások
szerepe a területfejlesztésben:
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https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/enhancingbiodiversity-and-ecosystem-services
- „YUTRENDS-Youth unemployment: territorial trends and regional resilience” - a
fiatalkorú munkanélküliség területi vonatkozásait kutató projekt:
https://www.espon.eu/programme/espon/espon-2013/priority-1-applied-research-territorialdevelopment-competitiveness-and-0
- „Bridges - Territories with geographical specificities” - a specifikus földrajzi
adottságokkal rendelkező területek típusai, lehetőségei és kihívásai:
https://www.espon.eu/bridges-territories-geographical-specificities
- „Future Digital Health in the EU – eHealth” - a kutatás azt vizsgálja, hogy a digitális
egészségügyi szakpolitikák miként segítik elő az adatközpontú és digitális egészségügyi
szolgáltatások fejlesztését, valamint milyen meglévő és potenciális lehetőségek, kihívások
jellemzők az egészségügyi adatok és előírások határokon átnyúló terjedésére:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/targeted-analyses/future-digitalhealth-eu
- „CIRCTER - Circular Economy and Territorial Consequences” - a körforgásos gazdaság
felé történő átmenet területi dimenziói:
https://www.espon.eu/circular-economy
(6) Egyéb események
Brüsszel, 2018. február 6. – A „Planning for a Metropolitan Future” című konferencián
egy úttörő kutatást mutatnak be 10 résztvevő város (és környező településeik és régióik)
stratégiai tervezéséhez kapcsolódóan. A kutatás újfajta betekintést nyújt a területrendezés
folyamataiba és lehetőségeibe, valamint új megvilágításba helyezi a funkcionális városi
területek értelmezését. A részletes program megtekinthető és regisztrálni lehetséges:
https://www.espon.eu/metropolitan-future
(7) Konzultáció az uniós forrásokról a kohézió területén
Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított az uniós források hatékonyabb
felhasználásáról. Ez segít kiválasztani a kohéziós politika által 2020 után finanszírozandó
területeket és a támogatások felhasználásának módját.
A Bizottság várja mindenki véleményét 2018. március 8-ig az alábbi címen:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_hu

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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