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(1) Lezajlott a pozsonyi ESPON Szeminárium
Pozsony, 2016. december 7-8. – Ebben a félévben az EU
Tanácsának szlovák elnöksége rendezte meg a szokásos
ESPON Szemináriumot „Merre tartanak városaink?
Tények egy jobb várospolitika megteremtéséhez” címmel.
Az eseményen több mint 200-an jelentek meg különböző
uniós,
nemzeti
és
regionális
partnerintézmények
képviseletében. Magyarországról 27 szakértő regisztrált,
akiknek aktív részvételét ezúton is köszönjük.
A rendezvényen készült fényképek és az elhangzott
előadások az alábbi oldalon elérhetők:
https://www.espon.eu/main/Menu_Events/
Az ESPON YouTube csatornáján meg lehet hallgatni az
előadásokat:
https://www.youtube.com/user/ESPONProgramme
Az ESPON Twitter oldalán (#espon) pedig továbbra is
meg lehet osztani a Szemináriummal kapcsolatos
tapasztalatokat, élményeket:
https://twitter.com/ESPON_Programme
A következő ESPON Szemináriumot a máltai elnökség alatt 2017. május 24-25-én tartják
Vallettában.

(2) Meghirdetés előtt álló ESPON közbeszerzések
Előzetesen tájékoztatjuk tisztelt magyarországi partnereinket, hogy az ESPON Európai Területi
Társulás a következő célzott elemzési projektekhez kapcsolódóan hirdet meg közbeszerzési
felhívásokat a közeljövőben:
- „Linking networks of protected areas to territorial development (LinkPAs)“
A projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot Abruzzo Régió (Olaszország) vezeti.
- „Territorial and urban potentials connected to migration and refugees flows“
A projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot Emilia-Romagna Régió, az Interreg V-B
Adria-Jón Együttműködési Program irányító hatósága (Olaszország) vezeti.
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- „Territorial scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)“
A projekt témáját kezdeményező stakeholder csoportot Lengyelország Gazdaságfejlesztési
Minisztériuma vezeti.
További információk:
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_PriorInfo/TA_131216.html
A felhívások megnyitásáról tájékoztatni fogjuk partnereinket.

(3) Aktuális ESPON közbeszerzési felhívás
EU Területi Jelentés („EU Territorial Review“)
Az ESPON Európai Területi Társulás által meghirdetett közbeszerzési felhívás egy európai
szintű területi jelentés elkészítésének támogatására vonatkozik. A jelentés célja az Európát
érintő legnagyobb kihívások (pl. gazdasági válság utóhatásai, menekültek beáramlása,
elöregedő társadalmak, globális verseny) következtében átalakuló területi folyamatok
bemutatása.
A maximálisan szerződhető összeg: 80.000 euró, a tenderdokumentáció 2017. január 9-ig
nyújtható be. További felvilágosítás a program honlapján olvasható:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/22.EUTerritorialRevie
w.html

(4)

Emlékeztető szakpolitikai
kezdeményezése

és

területi

szereplők

részére:

célzott

elemzések

A célzott elemzésekre vonatkozó kezdeményezések benyújtása folyamatosan lehetséges, az
értékelésük viszont évente két szakaszban történik. A jelenleg tartó benyújtási időszak vége:
2017. január 13.
A célzott elemzésekről további információk olvashatók a korábbi hírlevelekben és az alábbi
linken: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/

(5) Rövid útmutatók az ESPON Eszköztár felhasználói részére
Az ESPON Európai Területi Társulás az ESPON Eszköztár használatát
segítő rövid tájékoztatókat készített. Az útmutatók megkönnyítik és
leegyszerűsítik az adatelemző és térképező alkalmazások használatát.
Az eszközök segíthetnek a területi stratégiák fejlesztésében, valamint az
ESPON adatok és eredmények nemzeti, regionális és helyi szintű
terjesztésében. A 11 útmutó dokumentum a következő felületen
hozzáférhető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_Guidance/
Az ESPON Eszköztár pedig az alábbi linken érhető el:
https://www.espon.eu/main/Menu_ToolsandMaps/

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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