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(1) Tender felhívás az ESPON Adatbázis Portál fejlesztésére – 1. fázis
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 web-szolgáltatásokat, tegye lehetővé
az adatbázisok rendszeres frissítését és nyújtson támogatást adatokhoz kapcsolódó
kérdésekben az ESPON 2020 program más tevékenységeiben résztvevők számára. A Portál
legyen felhasználóbarát: a területi elemzésekhez, monitoringhoz szükséges adatok, funkciók
legyenek könnyen elérhetők és átláthatók.
Az igényelt szolgáltatás technikai és adminisztratív részletei a felhíváshoz kapcsolódó
dokumentációban olvashatók, amely ingyenesen kérhető el az ESPON Európai Területi
Társulástól a tenders@espon.eu címen, illetve hozzáférhető a felhívást hivatalosan közlő
felületen:
https://pmp.b2g.etat.lu/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsulta
tion=11897&orgAcronyme=t5y
Az e felhívásban maximálisan szerződhető keretösszeg: 400.000 EUR.
A tenderdokumentáció hozzáférhető: 2016. április 21-ig.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. április 28. 10:00.
A felhívás az ESPON program weboldalán megtekinthető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/Database1.html
A közbeszerzésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően további tájékoztatást a szerződő
hatóságként eljáró ESPON Európai Területi Társulás adhat, ahol a tenders@espon.eu címen
várják a megkereséseket.
(2) Tender felhívás a „MapKits” alkalmazás fejlesztésére
A felhívás célja a „MapKits” nevű alkalmazást fejlesztő külső szolgáltató kiválasztása. Az
alkalmazás fő funkciója az európai területi folyamatokat és mintázatokat leíró regionális, városi
szintű és rácsadatok vizualizálása, térképek előállítása, valamint az adatok elemzése.
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Az igényelt szolgáltatás technikai és adminisztratív részletei a felhíváshoz kapcsolódó
dokumentációban olvashatók, amely ingyenesen kérhető el az ESPON Európai Területi
Társulástól a tenders@espon.eu címen, illetve hozzáférhető a felhívást hivatalosan közlő
felületen:
https://pmp.b2g.etat.lu/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsulta
tion=11899&orgAcronyme=t5y
Az e felhívásban maximálisan szerződhető keretösszeg: 50.000 EUR.
A tenderdokumentáció hozzáférhető: 2016. április 21-ig.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. április 28. 10:00.
A felhívás az ESPON program weboldalán megtekinthető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/MapKits.html
A közbeszerzésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően további tájékoztatást a szerződő
hatóságként eljáró ESPON Európai Területi Társulás adhat, ahol a tenders@espon.eu címen
várják a megkereséseket.
(3) Tender felhívás az ESPON weboldal fejlesztésére
A felhívás célja az ESPON program weboldalát fejlesztő külső szolgáltató kiválasztása. A
szolgáltató feladata lesz a weboldal teljes újratervezése, törekedve a modern, innovatív és
interaktív megoldások alkalmazására. A fejlesztés során fel kell mérni a felhasználók igényeit,
majd az új weboldalt széles körben tesztelni is szükséges.
Az igényelt szolgáltatás technikai és adminisztratív részletei a felhíváshoz kapcsolódó
dokumentációban olvashatók, amely ingyenesen kérhető el az ESPON Európai Területi
Társulástól a tenders@espon.eu címen, illetve hozzáférhető a felhívást hivatalosan közlő
felületen:
https://pmp.b2g.etat.lu/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsulta
tion=11937&orgAcronyme=t5y
Az e felhívásban maximálisan szerződhető keretösszeg: 100.000 EUR.
A tenderdokumentáció hozzáférhető: 2016. április 25-ig.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. május 2. 14:00.
A felhívás az ESPON program weboldalán megtekinthető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/RedesignWebsite.html
A közbeszerzésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően további tájékoztatást a szerződő
hatóságként eljáró ESPON Európai Területi Társulás adhat, ahol a tenders@espon.eu címen
várják a megkereséseket.
(4) Felhívás álláshelyek betöltésére az ESPON Európai Területi Társulásnál
Az ESPON Európai Területi Társulás luxembourgi munkaszervezete az alábbi pozíciók
betöltésére várja a jelentkezőket 2016. március 31-ig:
projekt szakértő: kommunikáció, sajtó és közösségi média;
pénzügyi szakértő: pénzügyi végrehajtás és irányítás.
Az állásajánlatokat részletesen az alábbi felületen lehet elolvasni:
https://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/TwoPosts_March2016.html
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(5) ESPON 2020 szeminárium a holland elnökség szervezésében
Amszterdam, 2016. június 16-17. - Az ESPON 2020 program harmadik nyílt
szemináriumát – az Európai Tanács soros elnökségére tekintettel – ezúttal
Hollandiában tartják. Az esemény „A területiség számít: Európa és régiói
versenyképessége” címet viseli.
A szeminárium fókuszában tehát – a holland elnökség programjával összhangban – az európai
regionális versenyképesség területi dimenziói állnak. Az ESPON program kiemelt célja többek
között a versenyképességet, a növekedést és foglalkoztatást elősegítő szakpolitikák
tervezésének területi tényekkel történő megalapozása. Ennek sikerét szolgálja ez a
szeminárium is.
A rendezvényre az ESPON program teljes területéről várják a jelentkezőket, különös tekintettel
a szakmai partnerekre, kutatókra, szakpolitikai szereplőkre és gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkező szakemberekre, akiknek tudás- és tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre lesz
lehetőségük a fenti témában.
A részletes program, valamint a holland elnökség szállásfoglalással kapcsolatos kérése az
ESPON honlapon olvasható és letölthető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/seminarNL_16061617.html
Az eseményre 2016. június 1. 15:00 óráig lehet regisztrálni az alábbi linken elérhető felületen:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/form_seminarNL_16061617.html
A szemináriumot követően, 2016. június 17-én délután amszterdami projektekhez és a holland
területi tervezéshez kapcsolódó 2-3 órás látogatásokat szerveznek az érdeklődők számára.
Ezek lehetséges témájáról az alábbi felületen lehet szavazni, de végül csak a
legnépszerűbbnek bizonyuló javaslatokból szerveznek majd látogatást:
http://goo.gl/forms/H5GpKagAqM
További információ kérhető az alábbi email címen: info@espon.eu
(6) ESPON workshop a „Metropolitan Solutions” városfejlesztési csúcstalálkozón
Berlin, 2016. június 1. – ESPON workshopot szerveznek az egyik
legfontosabb nemzetközi városfejlesztési fórum, a „Metropolitan Solutions”
keretében „Másodlagos városok Európában és szerepük a fenntartható
kohéziós területi fejlődésben” címmel. A rendezvény célja közel hozni
egymáshoz a döntéshozókat és vezetőket a világ minden tájáról, hogy
magas szintű párbeszédet folytassanak napjaink kockázatairól és
kihívásairól a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódóan.

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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