HOGYAN ÉPÜL FEL AZ ESPON 2020 PROGRAM?

HOGYAN VEHET RÉSZT AZ ESPON 2020 PROGRAMBAN?

Az ESPON 2020 program alapját - az Európai Strukturális és Beruházási (ESB)
Alapokból finanszírozott más programokhoz hasonlóan - az ún. együttműködési
programdokumentum jelenti, amely két prioritási tengelyből áll:

Ahogy a célcsoportok leírásából kiderül,
többféle módon lehetséges részesülni a
program által nyújtott szolgáltatásokból
és forrásokból.

1. prioritási tengely:
Területi tények, megfigyelések, eszközök és ezek terjesztése
Ez a prioritási tengely fedi le a program szakmai tartalmát megvalósító "Egyetlen
Művelet" összes tevékenységét, amelynek fókuszában a területi tények gyűjtése
és a tudás átadása, a területi megfigyelések és mérések eszközeinek fejlesztése,
valamint az eredmények széles körű terjesztése áll.
Az ESPON Monitoring Bizottság az "Egyetlen Művelet" végrehajtásával az erre a
célra felállított ESPON Európai Területi Társulást bízta meg, amely az ESPON
2020 program egyetlen kedvezményezettje.

2. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás
Az ESPON 2020 program irányító hatósága a luxemburgi Fenntartható Fejlődési
és Infrastrukturális Minisztérium Területi Tervezési és Fejlesztési Főosztálya,
amely a program hatékony és szabályos végrehajtásáról gondoskodik.

Költségvetés
Az ESPON 2020 program teljes költségvetése a 2014-2020 közötti időszakra
50.528.851 euró, amelyből 41.377.019 euró uniós forrás, 7.301.832 euró az
uniós tagállamok hozzájárulása, és 1.850.000 euró a négy EU-n kívüli
partnerországtól (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc) érkezik.
A teljes költségvetésből az ESPON Európai Területi Társulás 48.032.234 euró
felett rendelkezik, amely az "Egyetlen Művelet" végrehajtását fedezi.

Nemzeti, regionális és helyi
szintű hatóságok,
önkormányzatok, döntéshozók,
szakpolitikai szakértők
A felsorolt szereplők kezdeményezhetik,
hogy a nekik megfelelő témában célzott
elemzések
készüljenek,
amelyek
eredményeit
közvetlenül
tudják
hasznosítani
döntés-előkészítési
folyamataik
során.
Ezen
kívül
hozzáférhetnek az ESPON médiában
megjelenő
anyagokhoz,
és
részt
vehetnek
a
program
nyilvános
eseményein
is.
A
részvételi
lehetőségekről az ESPON weboldalon
(www.espon.eu) találhatók információk.
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Szolgáltatást nyújtó szervezetek
A területi tények és tudás előállítása,
valamint egyéb szolgáltatások biztosítása
a kutatói szféra számára biztosít részvételi
lehetőséget. Az akadémiai és más
kutatóintézetek,
szolgáltatók
európai
közbeszerzéseken indulhatnak, amelyek az
EU Hivatalos Lapjának mellékletében, a
TED (Tenders Electronic Daily) felületén
(www.ted.europa.eu) és a Luxemburgi
Közbeszerzési
Portálon
(www.marches.public.lu) jelennek meg. A
hivatalos
közzétételt
követően
a
tenderfelhívások az ESPON weboldalon is
elérhetővé válnak (www.espon.eu).
A közbeszerzések lefolytatásáért az
egyetlen kedvezményezettnek számító
ESPON Európai Területi Társulás felelős.

ESPON Európai Területi Társulás (ESPON EGTC)
4, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel.: +352 20 600 280; E-mail: info@espon.eu; Web: www.espon.eu
E-tendering platform: https://tenders.espon.eu/
https://twitter.com/ESPON_Programme
https://www.linkedin.com/company/espon
https://www.youtube.com/user/ESPONProgramme
ESPON Irányító Hatóság (ESPON Managing Authority):
Ministry of Sustainable Development and Infrastructure Department of
Spatial Planning and Development (DATER), Division for European Affairs
4, Place de lʼEurope, L-2946 Luxembourg
Tel.: +352 247-86934; E-mail: espon2020@espon.mat.etat.lu
Web: www.dat.public.lu/espon2020_cooperation_programme/index.html
ESPON Kapcsolattartó Pont Magyarországon:
Móricz Ádám
Nemzetgazdasági Minisztérium, Területfejlesztési Tervezési Főosztály
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
Tel.: +36-1-795-2756; E-mail: adam.moricz@ngm.gov.hu
Készült az ESPON Irányító Hatóság összeállítása alapján.
Fordította a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont (2017. április).
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Területi tények Európáról
Az ESPON 2020 program
Countries participating in the ESPON 2020 Cooperation Programme

MÁLTA

Kanári-szigetek

0

0

Francia-Guyana 0

10

LIECHTENSTEIN 0

100

Guadeloupe

0

25

100

Martinique

0

20

5

Mayotte

0

20

Réunion

0

20

Azori-szigetek

0

50

Madeira

0

20

MIRŐL SZÓL AZ ESPON 2020 PROGRAM?
Az ESPON mozaikszó az "Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és
Kohézióért" (European Observation Network for Territorial Development and
Cohesion) rövidítése. 2002 óta támogatja az európai területi dimenzió erősítését
a fejlesztésekben és együttműködésekben területi tények és tudás közvetítésével
a szakpolitikai szereplők számára minden területi szinten.
Az ESPON 2020 Együttműködési Program európai területi tények, folyamatok
feltárását, elemzését és terjesztését végzi kutatóhálózatok támogatásával az
uniós, nemzeti és regionális szakpolitikák – különösen a kohéziós politika, a
területfejlesztés és egyes ágazati szakpolitikák – területi megalapozottságának
erősítése érdekében. A program további célja az Európai Strukturális és
Beruházási Alapok keretében folyó programok hatékonyságának erősítése.
Az ESPON 2020 program a 28 EU-tagállam, valamint 4 EU-n kívüli partnerállam
(Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) részvételével zajlik.

KIKNEK SZÓL AZ ESPON 2020 PROGRAM?

MILYEN TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZ AZ ESPON EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS AZ ESPON 2020 PROGRAM KERETÉBEN?

A program keretében támogatott tevékenyégek 5 specifikus célkitűzés (SC) köré csoportosíthatók,
amelyek a programeredmények felhasználóinak célzott és hatékony támogatását biztosítják.

A területi tények előállításának támogatása
alkalmazott kutatások és elemzések révén (1. SC):

• Nemzeti szintű szakpolitikákat képviselő gyakorlati szakemberek;
• Az ESB alapokból finanszírozott programok irányításáért felelős hatóságok;
• Regionális és helyi szintet képviselő gyakorlati szakemberek.
Az ESPON 2020 program a szélesebb nyilvánosság elérését is fontosnak tartja,
ezért a következő célcsoportokra is különösen fókuszál:

Legalább 25 célzott elemzési projekt valósul meg partnerségben a
nemzeti,
regionális
és
helyi
szintű
szakpolikákat
képviselő
intézményekkel, önkormányzatokkal, az általuk kezdeményezett
témákban. Ezen kívül 45 specifikus témára fókuszáló tematikus
kiadvány ("policy brief", munkaanyag) készül a szakpolitikai igényekhez
igazodva. Ezek a tevékenységek a jogelőd ESPON 2013 program alatt
megkezdett sikeres munka örökségét viszik tovább, nagyobb figyelmet
fordítva az ESB alapokból támogatott programok területi tényekkel
kapcsolatos igényeire. Az ESPON 2020 program egyik fő innovációja a
gyors reakció az egyes szereplők, intézmények kérdéseire.

Legalább 22 alkalmazott kutatási projekt valósul meg a szakpolitikai
igényekhez igazodva az európai területi elemzésekből származó
tudásbázis
erősítése
érdekében.
Ezek
a
tevékenységek
kulcsfontosságúak a területi tényanyag fejlesztésében és termelésében.
A program innovatív eleme, hogy külső szenior szakértelmet is
bevonnak a tudmányos minőség biztosítása érdekében. A kutatási
projekteket nyilvános közbeszerzések keretében hirdetik meg.

Az ESPON 2020 program elsősorban a szakpolitika-alkotást támogatja,
ezért a következő célcsoportokat kívánja elérni:
• Európai szintű szakpolitikák szakértői;

Magasabb színvonalú tudástranszfer és
célzott elemzői támogatás nyújtása (2. SC):
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A területi megfigyelések és területi elemzések
eszközeinek fejlesztése (3. SC):

A területi tények széles körű terjesztésének és felhasználásának
támogatása (4. SC):

Legalább 8 területi megfigyelést, monitoringot és elemzést segítő
eszköz létrehozása és fenntartása valósul meg. Továbbá 3 nagy
területi monitoring jelentést is készít a program a fontos policy
folyamatok
informálása
és
támogatása
érdekében.
Ezek
a
tevékenységek újabb lépést jelentenek a területi folyamatok nyomon
követése és a policy prioritásokkal, makrorégiók szempontjaival fennálló
kölcsönhatások megértése felé, és egyúttal segítik egy integráltabb és
könnyen kezelhető ESPON eszköztár kialakítását.

Összesen legalább 60 - európai, transznacionális és nemzeti szintű tevékenység (40 esemény és 20 publikáció) valósul meg a program
eredményeinek legszélesebb körben történő terjesztése és az európai
területi tényeket gyakorlatban hasznosítók elérése érdekében. Az
események egy része általánosabb jellegű, minden célcsoportra
kiterjedő, a többi viszont célzottabb közönségre fókuszál. Az ESPON
program korszerű szemléletének bizonyítéka, hogy a digitális média és
kommunikáció fontos szerepet kap a nyomtatott anyagokkal szemben.

• A különböző regionális és városi érdekeket EU-s szinten támogató szervezetek;
• A tudományos szférát képviselő egyetemek és más intézetek kutatói, hallgatói;
• A magánszektor és a szélesebb értelemben vett európai közönség.
Az ESPON 2020 program számára fontosak a kutatási kapacitást és tudományos
kiválóságot biztosító akadémikusok, tudósok és kutatók. Ezért az ESPON 2020
programban való részvétel a területi kutatások területén tevékenykedő európai
tudományos közösség számára is előnyös.

Egyszerűbb, hatékonyabb végrehajtási rendszer és professzionális programszintű segítségnyújtás (5. SC)
Az egyetlen kedvezményezett ESPON Európai Területi Társulás az ESPON 2020 program céljainak hatékony
megvalósítása érdekében jött létre. Ez az ESPON történetében egyedülálló innováció az Európában zajló szakpolitikai
folyamatok területi dimenziójának erősítését támogatja. Az áramvonalasított, de működésében megerősített
intézményi struktúra jelentős házon belüli szakértelemmel és tudományos kapacitással bír, ami a területi tények
gyors és hatékony közvetítését teszi lehetővé.

