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(1) Aktuális közbeszerzési felhívás
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő közbeszerzési felhívást hirdette meg:
- „Territorial Evidence Support for European Territorial Cooperation Programmes”
Maximálisan szerződhető összeg: 650.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. szeptember 18. 11:00
A tenderhez kapcsolódó dokumentáció ingyenesen hozzáférhető 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/call-tenders-targeted-evidence-support-%E2%80%9Cterritorialevidence-support-european-territorial
(2) „European Territorial Review: Territorial cohesion beyond borders” – Konferencia
az ESPON 2020 program végrehajtásáról
Brüsszel, 2017. október 12. – A 2017. október 9-12. között zajló Régiók és Városok Európai
Hete keretében tartják az ESPON 2020 program végrehajtásának félidejéhez kapcsolódó
ESPON Konferenciát.
A Konferencia központi témája az ESPON által készített „European Territorial Review”
bemutatása lesz. A publikáció városaink és régióink jelenlegi és jövőben várható fejlődési
kihívásait foglalja össze különböző témakörökben. A Konferencia alkalmat kínál a dokumentum
megállapításainak megvitatására, az Európa területi sokszínűségét alátámasztó új tények
megosztására, valamint az integrált és kiegyensúlyozott területi fejlődést elősegítő uniós
kohéziós politika lehetőségeinek azonosítására. A konferencia különös figyelmet szentel a
területi együttműködések és funkcionális térségek támogatásának.
Regisztrálni 2017. szeptember 30-ig lehetséges a Régiók és Városok Európai Hetének
weboldalán:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.
do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
További információk az ESPON weboldalon:https://www.espon.eu/news-events/events/esponevents/espon-european-week-regions-and-cities-2017
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(3) Az ESPON a Régiók és Városok Európai Hetének egyéb rendezvényein
Az ESPON program szakértői az ESPON Konferencián kívül a Régiók és
Városok Európai Hetének több eseményén, workshopján is képviselik a
program eredményeit:
- Október 10. – „Tailor made legislation for different regions?”;
- Október 11. – „Addressing urban and regional challenges through
public procurement” (Az ESPON, INTERACT, INTERREG EUROPE és
URBACT programok közös szervezésében);
- Október 12. – „A territorial reference database for policy conception and assessment”;
- Október 12. – „5th Master Class of European Week of Regions and Cities University”.
Az eseményekre regisztrálni 2017. szeptember 30-ig lehetséges. További információk az
ESPON weboldalon:
https://www.espon.eu/news-events/events/espon-events/espon-european-week-regions-andcities-2017
(4) Az ESPON 2020 Irányító Hatóság és az ESPON Európai Területi Társulás közös
rendezvénye
Brüsszel, 2017. november 14. – Az ESPON Irányító Hatóság és az ESPON Európai Területi
Társulás közös tájékoztató rendezvényt szerveznek a célzott elemzési projektek
szakpolitikai alkotók, döntéshozók körében történő népszerűsítése érdekében. Az
eseményt a Régiók Bizottsága fogadja be.
A délelőtti programrész levezetője a luxemburgi ESPON Irányító Hatóság, amelynek képviselői
bemutatják az ESPON 2020 együttműködési program eddigi eredményeit, várható hatásait. A
közönség bevonásával az ESPON program lehetséges jövőjéről szóló diskurzusra is sor kerül.
Ennek célja a különböző területi szintek szakpolitika-formáló szereplőinek elérése, konkrét
igényeik jobb megértése, az ESPON eredményekben rejlő előnyök kihasználásának segítése.
A délutáni programrész keretében az ESPON Európai Területi Társulás a – nemzeti, regionális
és helyi szinteket képviselő – szakpolitikai szereplők számára közvetlen részvételi lehetőséget
kínáló célzott elemzéseket mutatja be. Számos példával illusztrálják, hogy a célzott elemzések
közvetlenül szolgálják az említett intézmények policy tervezési folyamatait és az EU-s
finanszírozású programok végrehajtását, valamint a partnerkeresés lehetséges eszközeit is
ismertetik.
A programtervezet és a regisztrációs felület 2017. augusztus végén lesz elérhető. További
információk az ESPON weboldalon:
https://www.espon.eu/espon-2020-managing-authority-and-espon-egtc-joint-event
A célzott elemzésekről a korábbi ESPON 2020 hírlevelekben és az ESPON weboldalán is
olvashatnak:
https://www.espon.eu/participate/invitation-stakeholders/open-invitation-submit-proposalstargeted-analyses
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(5) ESPON Szeminárium: digitális átmenet a közszolgáltatások világában
Tallinn, 2017. december 6-7. – Az észt elnökség szervezésében kerül sor
a következő ESPON Szemináriumra. A rendezvény a területi fejlődési
folyamatokat ezúttal a digitális átmenet szempontjából vizsgálja. Az
előadások, workshopok a helyi közösségek digitális fejlődésében és az
IKT alapú kormányzásban rejlő lehetőségeket járják körül. A
Szeminárium ezen kívül a 2020 utáni Területi Agenda felállításával is
foglalkozik, valamint a jövőre esedékes bolgár és osztrák elnökségek
prioritásait jelentő témákat is ismertetik.
A programtervezet és a regisztrációs felület 2017. szeptember folyamán
lesz elérhető. További információk az ESPON weboldalon:
https://www.espon.eu/espon-seminar-digitalisation-public-services

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
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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