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(1) Új „Policy Brief”: Policentrikus területi struktúrák és területi együttműködések
Az ESPON Európai Területi Társulás új „Policy Brief” kiadványt jelentetett meg. A „Policy Briefek” célja az uniós, nemzeti és regionális szakpolitikai szereplők tájékoztatása, valamint
javaslatok megfogalmazása egy aktuális téma területi vonatkozásaival kapcsolatban.
A „Policentrikus területi struktúrák és területi egyenlőtlenségek” című
„Policy Brief” célja a policentrikus területi fejlődésben rejlő lehetőségek
és az azt befolyásoló tényezők bemutatása az ESPON által korábban
megismert területi tények felhasználásával. A dokumentum általános
üzenete, hogy a versenyképesség érdekében minden területi szinten
erősíteni kell a földrajzi helyek közötti áramlási folyamatokat,
interakciókat. A magasabb társadalmi haszon érdekében építeni kell az
adott területi szinten meglévő értékekre és erőforrásokra is. Európa
egészét tekintve többek között épp a régiók sokszínűsége az egyik
ilyen érték, ami stratégiai jelentőséggel bír a hatékonyabb területi
kormányzás megteremtésében és a területi szereplők közötti
együttműködések erősítésében. Egy többközpontú Európa előnyös az
új
befektetések
és
a
regionális
különbségek
csökkentése
szempontjából. Az új „Policy Brief” itt érhető el:
https://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_PolicyBriefs/06.Polycentric.html

(2) Új tenderfelhívások
Az ESPON 2020 program újból meghirdette két, korábban eredménytelenül zárult
tenderfelhívását. A felhívások tartalmát az újraindításuk előtt felülvizsgálták és átdolgozták.
1. ESPON 2020 Adatbázis Portál fejlesztése
A felhívás célja az ESPON Adatbázis Portál továbbfejlesztését, fenntartását és
hozzáférhetőségét biztosító külső szolgáltató kiválasztása. A szolgáltató feladata lesz,
hogy a különböző forrásokból származó, eltérő típusú adatokat változatos funkciók
segítségével tegye elérhetővé a Portálon, fejlessze a Portálhoz kapcsolódó webszolgáltatásokat, tegye lehetővé az adatbázisok rendszeres frissítését és nyújtson
támogatást az adatokhoz kapcsolódó kérdésekben az ESPON 2020 program más
tevékenységeiben résztvevők számára.
Maximálisan szerződhető összeg: 700.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. november 7. 16:00.
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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. november 7. 16:00.
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) Szakpolitikai szereplők figyelmébe: célzott elemzések kezdeményezése
A célzott elemzésekre vonatkozó kezdeményezések benyújtása folyamatosan
lehetséges, az értékelésük viszont évente két szakaszban történik. A jelenleg tartó benyújtási
időszak vége: 2017. január 13.
További információk olvashatók a korábbi hírlevelekben és
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/

az

alábbi

linken:

(4) Aktuális események és rendezvények
Brüsszel, 2016. október 12-13. – A 2016-os brüsszeli OPEN DAYS
keretében több program közül is választhat az, aki az ESPON program
aktuális szakpolitikai eredményeire kíváncsi:
-

Út a körforgásos gazdaság felé városainkban és az egyes régiókban
(workshop), október 12. 9:00 – 11:15;

-

A hatékony területi politika területi adatszükséglete (workshop és előadás), október 13.
9:00 – 10:45;

-

Városi hatásértékelés – egy eszköz a jobb jogalkotás érdekében (workshop és előadás),
október 13. 9:00 – 10:45.

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

olvashatók:

Pozsony, 2016. december 7-8. – Ebben a félévben az EU szlovák elnöksége rendezi meg a
szokásos ESPON Szemináriumot, amelyre a program iránt érdeklődőket, jelenlegi és jövőbeli
partnereket, szakpolitikai intézmények és kutatóintézetek képviselőit egyaránt várják. A
Szeminárium keretében előreláthatólag partnerkeresésre és intenzív hálózatépítésre is
lehetőséget biztosítanak majd. A részletes program még előkészítés alatt áll.

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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