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(1) Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő közbeszerzési felhívásokat hirdette meg:
“Technological Transformation and Transitioning of Regional Economies”
Az alkalmazott kutatás a napjainkban zajló technológiai átalakulást vizsgálja területi
szempontból, a regionális gazdasági folyamatok tükrében. Fő kérdésköre az, hogy a feltörekvő
technológiák és az új üzleti modellek hogyan alakítják át a regionális gazdaságokat Európában,
valamint milyen más térbeli és a strukturális változásokat okozhatnak. A kutatás ezen kívül
vizsgálja a különböző regionális és nemzeti stratégiákat, valamint szakpolitikai intézkedéseket,
amelyek a technológiai átalakulás irányítására és az új gazdasági fejlődési lehetőségek
kihasználására irányulnak.
Maximálisan szerződhető összeg: 850.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. augusztus 6. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-tenders-applied-research%E2%80%9Ctechnological-transformation-and
“Sustainable land-use”
Az alkalmazott kutatási projekt célja tények, ajánlások és intézkedések megfogalmazása a
fenntartható földhasználat lehetőségeinek előmozdítására, különösen az európai városok
szétterülésének („urban sprawl”) visszaszorítása érdekében.
Maximálisan szerződhető összeg: 750.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. augusztus 6. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-sustainable-land-use
A tenderdokumentációk ingyenesen hozzáférhetők az e-Tendering Platform felületen
(https://tenders.espon.eu/) az ajánlattételi határidő előtti hetedik napig. További felvilágosítás
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az ESPON Európai Területi Társulástól kérhető (tenders@espon.eu), illetve a program
honlapján olvasható:
https://www.espon.eu/participate?field_type_tid%5B%5D=105&field_type_tid%5B%5D=106&
field_type_tid%5B%5D=107&field_type_tid%5B%5D=155#list
(2) A jövőben várható felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő 12 felhívást hirdeti meg a közeljövőben:
- „Adapting European Cities to Population Ageing: policy challenges and best practices (ACPA)”
(célzott elemzés);
- „EuropeaN Sustainable Urbanisation through port city Regeneration (ENSURE)” (célzott
elemzés);
- „Stocktaking and assessment of typologies of Urban Circular Collaborative Economy
initiatives in relation to cultural dimensions and multi-level policy” (célzott elemzés);
- „State of the European Territory” jelentés;
- „Localising and measuring Sustainable Development Goals in cities and regions”;
- „New analytical tool for spatial comparisons” (ESPON HyperAtlas eszköz felülvizsgálata);
- „Indicators and data for cross-border and transnational areas”;
- „Video services”;
- „Digital publishing”;
- „Human resources administration and accounting support 2019-2021”;
- „IT infrastructure and website support 2018-2021”;
- „1st Level Financial Control 2019-2021”.
További információ az ESPON Európai Területi Társulástól kérhető (tenders@espon.eu).
(3) ESPON Tudományos Konferencia
London, 2018. november 14. – Az ESPON által szervezett Tudományos Konferencia célja a
program egyik célcsoportját jelentő kutatói szféra (egyetemek, akadémiai és magán
kutatóintézetek) meghívása tudományos párbeszéd kialakítása érdekében a projektek során
alkalmazott fogalmakkal, módszerekkel, mutatókkal és adatforrásokkal kapcsolatban. Az
esemény célja olyan tudományos kérdések azonosítása, amelyekről még nem történt
eszmecsere, és amelyek a területi fejlődést és kohéziót ösztönző szakpolitikák
megteremtéséhez járulnak hozzá.
Jelentkezni az absztrakt benyújtásával egyidejűleg lehetséges 2018. július 31-ig.
További részletek és jelentkezés az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-scientific-conference-2018-callabstracts
(4) Beszámoló ESPON szemináriumról
Szófia, 2018. május 30-31. – Az EU Tanácsának bolgár elnöksége szervezésében került sor
a féléves ESPON Szemináriumra „Territorial Cohesion Post-2020: Integrated Territorial
Development for Better Policies” címmel. A Szeminárium számtalan lehetőséget kínált
kapcsolatépítésre, inspirációk gyűjtésére és beszélgetésekre, arról hogy az egyes szakpolitikák
és tervezési eszközök milyen módon támogatják az integráltabb és befogadóbb
területfejlesztést a 2020 utáni időszakban. A szakmai párbeszédet a legfrissebb ESPON
kutatási eredményeket (pl. a „European Territorial Reference Framework 2050” projekt első
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eredményeit) bemutató ESPON publikációk is segítették („The Territorial
Dimension of Future Policies; Governance and Planning Tools in Support
of Polycentric Development”).
A résztvevők ezen kívül a munkaerőpiachoz, a közszolgáltatásokhoz, az
éghajlatváltozáshoz, a területrendezéshez, a kormányzáshoz és egyéb
témákhoz kapcsolódó ESPON tényekkel is megismerkedhettek az
előadások és workshopok keretében.
A fényképek és prezentációk elérhetőek az ESPON honlapján:

https://www.espon.eu/sofia#prettyPhoto
(5) Megjelent a „The territorial dimension of future policies” című policy brief
A policy brief a jövőbeli európai, nemzeti, regionális és helyi szintű
szakpolitikák területi dimenziójáról folytatott diskurzust támogatja
tényekkel és javaslatokkal. A kiadvány három fő kérdésre keres választ:
1. Milyen jövőbeli politikai beavatkozásoknak, földrajzi elveknek kell
érvényesülnie, és hogyan kell ezeknek konkrétan célozni bizonyos
típusú területeket?
2. Hogyan kell kezelni a regionális és városfejlesztési kihívásokat és új
lehetőségeket teremteni a kulcsfontosságú fejlesztési területeken?
3. Milyen módszereket és megközelítéseket kell alkalmazni a politikai
beavatkozások hatékonyságának növelése, a beruházások megtérülésének maximalizálása és
az innovatív fejlesztési megoldásokhoz vezető szinergiák kifejlesztése érdekében?
A policy brief és munkaanyag elérhető az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/future-policies
(6) Megjelent a luxemburgi közbeszerzésekről szóló új jogszabály
Az új jogszabály biztosítja a közbeszerzésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv átültetését Luxemburgban. Az ESPON Európai Területi Társulás
által kezdeményezett összes új közbeszerzést az új jogszabály alapján fogják végrehajtani.
További információ az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/public-procurement-luxembourg

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.
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