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(1) Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő alkalmazott kutatási projektek közbeszerzési
felhívásait hirdette meg:
- „Territories with geographical specificities”
Maximálisan szerződhető összeg: 700.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. június 15. 10:00.
- „Youth unemployment: territorial trends and regional resilience”
Maximálisan szerződhető összeg: 600.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. június 15. 10:30.
- „Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe”
Maximálisan szerződhető összeg: 800.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. június 2. 10:30.
A felsorolt 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/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/

(2) Meghirdetés előtt álló közbeszerzések
Az ESPON Európai Területi Társulás újabb közbeszerzési felhívások meghirdetését jelentette be
előzetesen:
- „European and macro-regional monitoring tools”;
- „Functional urban areas and regions in Europe”;
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- „Monitoring real estate prices in European cities”;
- „Territorial evidence support to EU funded programmes”.
További információk: https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_PriorInfo/

(3) Célzott elemzések témajavaslatainak benyújtása
A nemzeti szintű szakpolitikákért felelős intézmények és területi
(önkormányzatok)
folyamatosan
nyújthatják
be
célzott
elemzésekre
kezdeményezéseiket. A jelenleg tartó benyújtási időszak vége: 2017. június 23.

szereplők
vonatkozó

A célzott elemzésekről további információk olvashatók a korábbi hírlevelekben és az alábbi
linken:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/

(4) „Hogyan áll Európa a területi kohézió megvalósításában?”
A „Possible European Territorial Futures” címet viselő
alkalmazott kutatás időközi jelentése az európai területi
fejlődés folyamatait elemzi és a 2030-ig tartó időszak
fejlesztéseinek előkészítéséhez nyújt alapot. A jelentés Európa
területének mai helyzetét és a 2030-ig kívánatos változásokat
négy nagyobb tématerület szerint elemzi: demográfia,
társadalmi-gazdasági helyzet, környezet és klímaváltozás,
kutatás és technológia. A jelentés előzetes következtetésekkel
szolgál arról, hogy Európa hogyan áll a területi kohézió
megvalósításában. Ezen kívül a függelékben betekintést nyújt
a körforgásos gazdasággal, a megújuló energiákkal és az
ingatlanpiaccal kapcsolatos aktuális trendekbe is.
A kutató konzorciumot vezető luxemburgi Spatial Foresight
spanyol Mcrit és Basque Center BC3, a német Spiekermann &
lengyel Institu Rozwoju, a holland TU Delft, és az osztrák ÖIR
2017. júliusig készítik el. A lehetséges területi jövőképekről
médián lehet csatlakozni az alábbi elérhetőségeken:

és hét partnerintézménye – a
Wegener, az olasz ISINNOVA, a
– a jelentés végleges változatát
szóló diskurzushoz a közösségi

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8543248
- Yammer: https://www.yammer.com/regionetwork/
Az időközi jelentés és függeléke elérhető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/06.TerritorialFutures.html

(5) Az unió Városi Agendája és az interregionális programok
A 2014-2020 közötti időszakban Európa egészét lefedő interregionális együttműködési
programok (ESPON 2020, INTERACT III, INTERREG EUROPE és URBACT III) aktívan
támogatják a városok és régiók, valamint nemzeti és EU-s szintű szakpolitikák
fejlesztését tényekkel, tudással, eszközökkel és határon átnyúló hálózatok
építésével.
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A végrehajtás előrehaladásával a felsorolt négy program fokozatosan
terjeszti ki együttműködését és kölcsönös támogatását: 2012 óta közös
nyilatkozatokra, workshopokra és publikációkra is sor került már. Az unió
Városi Agendájának keretében ezúttal egy információs anyag készült el
„Interregional contribution to the Urban Agenda for the EU”
címmel, amelyben összefoglalják a négy program hozzájárulását a Városi
Agenda céljaihoz és a városok között formálódó partnerségek munkájához.
Az információs anyag az ESPON weboldalán elérhető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Press/Menu_LatestNews/news_485.html

(6) Az ESPON Területi Hatásértékelő Eszköz fejlesztése
Az ESPON 2020 együttműködési program 3. specifikus célkitűzése elsősorban a területi
folyamatok megfigyelését, feltérképezését segítő online eszközök fejlesztésére irányul. A cél
olyan felhasználóbarát alkalmazások kidolgozása, amelyek biztosítják a területi adatok könnyű
hozzáférhetőségét a döntéshozók és gyakorlati szakemberek számára a szakpolitikai
folyamatok területi szempontból történő megalapozásához.
Az ESPON Területi Hatásértékelő Eszközt még az előző programidőszak során dolgozták ki
az uniós jogszabályok, szakpolitikák és irányelvek potenciálisan várható területi hatásainak
azonosítása érdekében. Az eszköz fejlesztését célzó projekt („ESPON TIA Tool Upgrade”) egy
olyan felhasználóbarát webes alkalmazás létrehozásán dolgozik, amely már a városi, a határon
átnyúló és egyéb, speciális típusú régiók igényeit is ki tudja szolgálni. Ehhez új és innovatív
funkciók kerülnek a rendszerbe, a kapcsolódó adatbázisokat, tipológiákat frissítik és új
indikátorokat is alkalmazni fognak.
Az említett projekt – felmerülő igény esetén – workshopok előkészítését és levezetését is
támogatja az eszköz alkalmazását tervező stakeholderek (pl. Európai Bizottság, Régiók
Bizottsága stb.) szervezésében. Ezen kívül az eszköz alkalmazását terjeszteni tudó területi
hatásértékelő szakemberek képzését is biztosítják. További információk az ESPON weboldalán:
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_MonitoringandTools/01.TIAToolUpgrade.html

(7) Szakmai gyakorlat az ESPON Európai Területi Társulásnál
Az ESPON Európai Területi Társulás két gyakornok fogadására biztosít lehetőséget 5 hónapos
időtartamra. A jelentkezés határideje: 2017. június 30. További információk:
http://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/Trainees_May_2017.html

Az ESPON 2020 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/interregionalis-programok
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