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(1) Előzetes bejelentés: versenypárbeszédre történő felhívás
Az ESPON Európai Területi Társulás előzetesen bejelentette,
hogy ún. versenypárbeszédet fog lefolytatni a „Cultural
heritage as a source of societal well-being in European
regions" c. alkalmazott kutatási projekt közbeszerzési
felhívásának előkészítése érdekében. A versenypárbeszédben
résztvevő kutatói konzorciumok az ESPON Európai Területi
Társulással közösen alakíthatják ki a felhívás pontos szakmai
tartalmát, amelyre a felhívás közzétételét követően
beadhatják majd ajánlataikat.
A bejelentés megtekinthető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/prior-information-applied-research

(2) Éves felmérés az ESPON eredmények és eszközök alkalmazásáról
Az ESPON Európai Területi Társulás felmérést indított a
program
eddigi
eredményeivel,
eszközeivel
és
eseményeivel kapcsolatos vélemények összegyűjtése
érdekében. Elsősorban arra kíváncsiak, hogy az ESPON
partnerek mennyire tartják hasznosak a program
eredményeit és rendezvényeit.
Ezúton kérjük, hogy vegyen részt Ön is a
mindössze 10 percet igénylő felmérésben, és töltse
ki a kérdéssort az ESPON weboldalán elérhető felületen:
https://www.espon.eu/yoursay
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(3) ESPON eszköztár: új alkalmazások
Az ESPON eszköztár bővítése további két eszköz fejlesztésével folytatódik:
„ESPON FUA tool - Functional Urban Areas and Regions in Europe”
További információk: https://www.espon.eu/functional-urban-areas-tool
„Big Data for Territorial Analysis and Housing Dynamics”
További információk: https://www.espon.eu/big-data-territorial-analysis-and-housing

(4) Az ESPON a Régiók és Városok Európai Hetén (sajtóközlemény)
Az ESPON Európai Területi Társulás a Régiók Bizottságának díjában részesült
„A területi szemlélet kulcsfontosságú
Európa és az állampolgárok közötti
kapcsolat helyreállításában.” – Ilona
Raugze, az ESPON Európai Területi
Társulás igazgatója ezzel az idézettel
foglalta össze az ESPON szerepét a Régiók
és Városok Európai Hetének (Brüsszel,
2018. október 8-11.) keretében.
Nagyszerű pillanat volt az ESPON Európai
Társulás számára a Régiók Bizottsága
díjának átvétele, amelyet „a határokon
átívelő
Európa
építéséhez”
nyújtott
hozzájárulás elismeréseként érdemelt ki
az ESPON 2020 együttműködési program.
A négynapos rendezvénysorozat keretében az ESPON képviselői 10 különböző eseményen is
közreműködtek több mint 800 résztvevőt megszólítva.
További információk az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/europe-about-regions-and-cities-it-about-citizens

(5) ESPON Szeminárium

mutató „Területi
vonatkozásában.

Agenda

Bécs,
2018.
december
5-6.
–
A
félévente
megrendezésre
kerülő
nagyszabású
ESPON
Szemináriumot ezúttal az Európai Unió Tanácsa osztrák
elnökségének
keretében
szervezik
meg
"New
Narratives for Territorial Development" címmel.
A Szemináriumon kiemelt fókuszban szerepel az uniós,
nemzeti és regionális szakpolitikák területiségéhez irányt
2020” dokumentum megújítása a 2020 utáni időszak

További információk az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/vienna
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(6) ESPON kiadványok, publikációk
Policy brief – “Inner peripheries in Europe - Possible
development strategies to overcome their marginalising effects”
Belső perifériákat majdnem minden európai országban találhatunk. E
térségek fejlesztése komoly kihívást jelent, az ezzel küzdő helyi
stakeholderek pedig fokozott politikai figyelmet és támogatást
igényelnek.
Az ESPON weboldalán elérhető Policy Brief összefoglalja a belső
perifériákkal kapcsolatos főbb területi tényeket és szakpolitikai
javaslatokat:
https://www.espon.eu/inner-peripheries-brief

Az ESPON hozzájárulása az Európai Beruházási és Strukturális
Alapok 2020 utáni programozásához
Az ESPON Európai Területi Társulás elkészítette az ESPON projektek és
publikációk katalógusát, amellyel az Európai Beruházási és Strukturális
Alapok 2020 utáni programozását támogatja. A katalógus a kohéziós
politikai jogszabálytervezetekben megjelenő szakpolitikai és specifikus
célkitűzések szerinti bontásban csoportosítja az ESPON eredményeket.
A kiadványt rendszeresen frissítik és bővítik majd az új
programeredmények – pl. a 2019 második felében megjelenő „State of
the European Territory” jelentés – függvényében.
A katalógus elérhető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/post-2020

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
Készült a Pénzügyminisztériumban (http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok)
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@pm.gov.hu)
Amennyiben nem kíván több ESPON 2020 Hírlevelet kapni, kérjük, az ESPON Kapcsolattartó Pont részére jelezze.

3

