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A hírlevél tartalmából
Öt közbeszerzési felhívásra várja az ESPON program az ajánlatokat
A felhívások elérhetőek a program honlapján.
TerritoriAll – megjelent az ESPON magazin első száma
A kiadvány a május végére tervezett ESPON szemináriumra készített tartalmakat mutatja be.
Új szakpolitikai jelentések – zöld infrastruktúra, épületek és terek újrahasznosítása
A horvát EU elnökség keretében két új szakpolitikai jelentés készült.

Felhívások
Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) közbeszerzési felhívást
hirdet az alábbi projektre vonatkozóan:


"ESPON LAKES - Targeted territorial analysis of spatial progress and
integrated development opportunities of large lakes in Europe"
A célzott elemzési projekt célja, hogy tudományos alapot teremtsen az európai nagy
tavak hatékony fejlesztéséhez, valamint támogatást kínáljon a legfontosabb kihívások
azonosításához és a térség versenyképességét támogató keretrendszer kialakításához.
Vezető érdekelt fél: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség (HU)
Maximálisan szerződhető összeg: 230.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 22. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-lakes-targeted-territorialanalysis



"The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of
Metropolitan Areas and Cities (METRO)”
A célzott elemzési projekt megvizsgálja és összehasonlítja a kohéziós politika
városfejlesztési szakpolitikák tervezésében és végrehajtásában játszott szerepét,
figyelembe véve a tapasztalatokat és kialakult gyakorlatokat, illetve azok területi
hatásait.
Vezető érdekelt fél: Metropolitan City of Turin (IT)
Maximálisan szerződhető összeg: 240.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 22. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/role-and-future-perspectivescohesion-policy-planning-metropolitan
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"Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic urban region Eurodelta
(STISE)"
Vezető érdekelt fél: Province of Zuid-Holland (NL)
Maximálisan szerződhető összeg: 270.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 22. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/sustainable-transport-infrastructurestrategic-urban-region-eurodelta



„ESPON Territorial indicators based on big data”
A projekt célja, hogy magán digitális platformszolgáltatókkal együttműködésben
megalkosson egy olyan keretrendszert, amely lehetővé teszi nagymennyiségű adat
rendszeres megosztását és kinyerését területi mutatók fejlesztése céljából, közpolitikai
elemzések számára. A projekt továbbá javaslatot tesz egy területi indikátor listára,
amely magán digitális platformokról származó nagy mennyiségű komplex adat
felhasználásával elemezhető, valamint egy rövid leírást ad a kiválasztott mutatók
alapján megállapítható területi trendekről.
Maximálisan szerződhető összeg: 160.000 €
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. július 6., 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-territorial-indicators-basedbig-data



„Outreach products and the ESPON visual identity: Editing, graphic design,
layout and printing”
A program felhívást hirdet (egy vagy több szerződés keretében) kommunikációs
termékek és szolgáltatások biztosítására, illetve az ESPON vizuális megjelenésének
továbbfejlesztésére.
o 1. tétel: Szerkesztői szolgáltatások angol nyelven, maximálisan szerződhető
összeg: 18.000 €
o 2. tétel: Grafikai szolgáltatások, maximálisan szerződhető összeg: 80.000 €
o 3. tétel: Nyomtatási szolgáltatások, maximálisan szerződhető összeg: 45.000 €
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. július 8., 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/outreach-products-and-espon-visual-identity-editing-graphicdesign-layout-and-printing

Várható felhívások


Pályázat PhD hallgatók számára
Az ESPON program 2020-ban új lehetőséget hirdet PhD hallgatók számára az ESPON
eredményekkel kapcsolatos kutatások támogatására, melynek célja az ESPON
eredmények tudományos életbe való hatékonyabb becsatornázása.



Kutatói tanácsadói fórum
Az ESPON program 2020-ban egy szakértői fórum létrehozását tervezi, amely egyes
kiválasztott kutatási eredmények és kérdések megvitatása révén hozzájárul az ESPON
kutatások továbbfejlesztéséhez és megvalósításához. A kutatói fórum tevékenységei
között kritikai áttekintések készítése, tudományos jelentések és egyéb publikációk,
valamint kutatói szerződések feladat-meghatározásának átolvasása és írásbeli/szóbeli
észrevételezése szerepel.
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Kiadványok
TERRITORIALL - ESPON szeminárium
A horvát EU elnökség keretében május végére tervezett ESPON
szeminárium a koronavírus járványra való tekintettel fizikai
formában nem került megrendezésre, a rendezvény hiányát
egy átfogó kiadvánnyal igyekszik pótolni a program. Az ESPON
magazin a horvát elnökség és az Európai Bizottság számára
egyaránt prioritásnak számító Zöld Európa témakörre
összpontosít, amely a megújult Területi Agenda egyik pillére is.
A Zöld Európáról szóló tematikus dosszié többek között
bemutatja a nemrég közzétett szakpolitikai jelentéseket is.
A kiadvány online változata interaktív funkciókat tartalmaz (pl.
beágyazott video üzenetek, linkek, bővebb információ a
szerzőkről és egyes térképekről), de hagyományos PDF
formátumban
is
letölthető
az
alábbi
linkről:
https://www.espon.eu/magazine

Szakpolitikai jelentés - Terek és épületek újrahasznosítása
A kiadvány célja, hogy a nemzeti, regionális és városi
döntéshozók és szakemberek számára bemutassa,
miként járulhat hozzá a terek és épületek megújítása a
fenntartható városfejlesztéshez.
Sok európai városban tapasztalható a lakosságszám
növekedése, amely fokozott nyomást jelent a városi és
környező
térségek
területhasználatára,
gyakran
szabályozatlan terjeszkedéshez vezetve. A vizsgálatok
szerint
2000–2018
között
a
területhasználat
növekedése meghaladta a népességnövekedés okozta
szükséges mértéket. A sokak által fenntarthatatlan gyakorlatnak tekintett városi terjeszkedés
nem új jelenség. Napjainkban azonban a fenntarthatóság a politikai diskurzusok
középpontjába került, a városfejlesztéstől a terjeszkedés kezelését, megfékezését várják.
A terek és épületek újbóli hasznosítása hatékony módszer a városi terjeszkedés
visszaszorítására és környezeti hatásainak csökkentésére, vonzó alternatívát kínálva az új
épületek létrehozásával és zöldmezős beruházásokkal szemben. A körkörös gazdasági
szemlélet tükrében különös figyelmet érdemelnek az átalakulóban lévő ipari területek.
A kiadvány az alábbi linken érhető el: https://www.espon.eu/reuse-spaces-and-buildings
Szakpolitikai jelentés - Zöld infrastruktúra a városi térségekben
A
zöld
infrastruktúra
a
stratégiai
tervezésnek
köszönhetően létrehozott összekapcsolódó zöld és/vagy
kék területek rendszere, amely segíti a földterületek
megóvását, a városi terjeszkedés ökológiai és társadalmi
hatásainak mérséklését, valamint megakadályozza a
tájak és élőhelyek feldarabolódását. A zöld infrastruktúra
kiváló eszköz az ökológiai és kulturális funkciók
integritásának védelmére és támogatására, hozzájárul a
városi területek fenntartható fejlődéséhez.
Európában általában a helyi önkormányzatok felelősek a zöld infrastruktúra fejlesztéséért,
hiszen a városi infrastruktúra felújítása és bővítése a települések hatáskörébe tartozik. Annak
ellenére, hogy már ismerünk jó gyakorlatokat a zöld infrastruktúrát magába foglaló
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területrendezési rendszerek terén, a tervezési gyakorlatban továbbra is sok a bizonytalanság a
fogalommal kapcsolatban.
A szakpolitikai jelentés célja, hogy elősegítse az ökológiai és közigazgatási határokat átszelő,
ágazati politikákat összekapcsoló zöld infrastruktúra területrendezésbe való beágyazását.
A kiadvány az alábbi linken érhető el: https://www.espon.eu/green-infrastructure-urban-areas

Bővebb információ az ESPON 2020 programról
ESPON Kapcsolattartó Pont:
Gergelyné Csintalan Lilian (PM)
06-1-896-5430
06-30-814 -8549
gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu
Az ESPON 2020 program weboldala: www.espon.eu
Közösségi média: www.facebook.com/ESPONProgramme/
Az ESPON 2020 Hírlevél számai: www.regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
Az érdeklődők e-mailen kérhetik felvételüket az ESPON 2020 Hírlevél címzettjei közé
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