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(1) Aktuális felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő új felhívásokat hirdette meg:
“Quality of life measurements and methodology”
Az alkalmazott kutatás célja, hogy Európára vonatkozó perspektívákat és megoldásokat
kínáljon a kulcsfontosságú életminőséggel foglalkozó kezdeményezések (pl. EUROSTAT, OECD,
ENSZ stb.) eredményeinek összegzésével, valamint bizonyítékokat, ismereteket és ajánlásokat
nyújtson ahhoz, hogy az életminőség javítása Európa városaiban és régióiban kiemelt
fejlesztési szempont legyen. A projekt célja, hogy az életminőség szempontjait integrálni
lehessen a területfejlesztési stratégiákba különböző földrajzi szinteken.
Maximálisan szerződhető összeg: 750.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 24. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-applied-research-%E2%80%9Cquality-life-measurementsand-methodology%E2%80%9D
“ESPON EGTC IT and web services 2018-2021”
Maximálisan szerződhető összeg: 361.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 21. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-%E2%80%9Cespon-egtc-it-and-web-services-20182021%E2%80%9D
“HR Administration and accounting support 2018-2021”
Maximálisan szerződhető összeg: 185.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 7. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-%E2%80%9Chuman-resource-administration-andaccounting-support-2018-2021%E2%80%9D
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További nyitott felhívások:
“State of the European Territory”
A projekt célja az ESPON Európai Területi Társulás támogatása a “State of the European
Territory” jelentés elkészítésében. A jelentés a jövőbeli regionális (területi) stratégiákat,
fejlesztési és együttműködési programokat készítő szakembereket támogatja a 2020 utáni EUs szakpolitikákra vonatkozó javaslatok (pl. kohéziós politika, agrárpolitika, közlekedéspolitika)
kontextusában. A jelentés további célja hozzájárulni az Európai Bizottság 8. Kohéziós
Jelentéséhez, valamint a 2020 utáni Területi és Városi Agendák elkészítéséhez.
Maximálisan szerződhető összeg: 80.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 11. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-report%E2%80%9Cstate-european-territory%E2%80%9D
“Territorial impacts of natural disasters”
Az alkalmazott kutatás célja a természeti katasztrófák gazdasági hatásainak területi
szempontú elemzése, valamint a természeti kockázatok kezelésével és a klímaadaptációval
kapcsolatos jó gyakorlatok felmérése területi szinten. A projekt elvárt eredménye a természeti
katasztrófákból fakadó közvetlen és közvetett gazdasági károkkal kapcsolatos, egész Európa
számára releváns területi tények és szakpolitikai javaslatok gyűjteménye az integrált
területfejlesztési stratégiák tervezése érdekében.
Maximálisan szerződhető összeg: 700.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 12. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-appliedresearch-%E2%80%9Cterritorial-impacts-natural
“The Future of Europe's Shrinking Rural Regions: Trends, Perspectives & New
Agendas for Territorial Governance”
Az alkalmazott kutatás feladata az Európa vidéki régióiban lejátszódó társadalmi-gazdasági
átalakulás, különösen az akut és gyakran visszafordíthatatlan elnéptelenedés és gazdasági
hanyatlás okainak és következményeinek feltárása, a területi kormányzásban rejlő innovációs
lehetőségek felderítése, valamint a szakpolitikai beavatkozások jobb koordinációját és
hatékonyságát segítő javaslatok megfogalmazása. A projekt célja különösen az integrált
területi alapú stratégiák tervezésének, végrehajtásának és finanszírozásának támogatása az
EU vidékfejlesztési és kohéziós politikája kontextusában.
Maximálisan szerződhető összeg: 650.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 12. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/news-events/news/latest-news/call-tender/call-tenders-appliedresearch-%E2%80%9C-future-europe%E2%80%99s-shrinking
“Adapting European Cities to Population Ageing: Policy challenges and best
practices (ACPA)”
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A célzott elemzéstől a városok „idősbarát” fejlődését segítő szakpolitikák és kezdeményezések
hatékonyságának vizsgálatát várják. A projekt 8 különböző európai városra és városrégióra
koncentrál (“ageing in place”) a lakónépesség elöregedésével kapcsolatos közös és eltérő
tapasztalatok
elemzésével
(pl.
társadalmi
kirekesztés,
foglalkoztatás,
területi
egyenlőtlenségek, egészségügyi és szociális ellátás, innováció és mobilitás). A projekt
eredményei közvetlenül hasznosulnak majd a 2020 utáni, „idősbarát” városokat célzó
szakpolitikák, társadalmi programok és akciótervek kidolgozása során.
Maximálisan szerződhető összeg: 265.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. szeptember 19. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/call-targeted-analysis-adapting-cities-to-population-ageing-

(2) ESPON Peer-Learning Workshopok – a szakpolitikai és területi szereplők
részére
Az ESPON Európai Területi Társulás a területfejlesztésért felelős nemzeti, regionális és helyi
szintű hatóságok számára ún. peer-learning workshopokat szervez. A szakmai találkozókat úgy
tervezték meg, hogy különböző szakpolitikai igényeket tudjanak kiszolgálni, lehetővé téve a
gyors know-how transzfert. A workshopokon közvetlenül tanulhatnak azoktól az európai
hatóságoktól és intézményektől, amelyek korábban kezdeményeztek és részt vettek
ESPON célzott elemzési projektben.
A workshopokat a jelentkező szereplők egyedi igénye alapján tervezi
és szervezi meg az ESPON Európai Területi Társulás: kiválasztják a
workshop témájához leginkább kapcsolódó tapasztalattal rendelkező
intézményeket, valamint finanszírozzák a szakértők utazását és szállását.
A workshopot kezdeményező intézménynek mindössze a helyszínt kell
biztosítania.
Az első peer-learning workshopot Riga városának kérésére Lettországban
rendezték meg 2018 júniusában a „Riga Metropolitan Action Plan”
kidolgozásának segítése érdekében. Az eseményre Oslo, Lille és Bécs
városának küldöttei látogattak el, akik megosztották tapasztalataikat a
releváns SPIMA célzott elemzési projekttel kapcsolatban.
Az ESPON 2018 végéig még további 5 peer-learning workshopot szervez. A workshop
megrendezését elektronikusan lehet kérni (peer@espon.eu) a javasolt téma és a kapcsolódó
szakpolitikai igények bemutatásával. Ezt követően a koncepció részletes kidolgozását az
ESPON Európai Területi Társulás közvetlenül is segíti. Több információ az ESPON honlapján
olvasható: https://www.espon.eu/peer-learning

(3) Események
London, 2018. november 14. – Az ESPON várja a
jelentkezőket és előadókat a “Building the next generation
of research on territorial development” című tudományos
konferenciára.
A
rendezvény
a
területi
fejlődés
kutatásának új lehetőségeiről szól az ESPON programban
résztvevő és a program eredményei irányt érdeklődő
kutatóknak. A konferencia célja a területfejlesztéshez és
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területi kohézióhoz kapcsolódó tudományos kérdések, kihívások és tapasztalatok megosztása,
megvitatása a következő három témakörre fókuszálva: területi összefüggések, integrált
területi fejlődés és új adatforrások.
A jelentkezés és absztraktok benyújtásának határidejét 2018. augusztus 31-ig
meghosszabbították. A tudományos konferenciáról, valamint a felhívásról további információk
elérhetők az alábbi linken: https://www.espon.eu/next-gen-research
Växjö, 2018. október 2. - Az ESPON eredményeket terjesztő (TNO) projekt szervezésében
szemináriumot tartanak Svédországban. A szeminárium témája: “Economic development in
rural regions – new thinking and policies in finding and exploiting endogenous capacities”.
Bemutatják a témakör szempontjából releváns ESPON kutatások eredményeit is:
- “Shrinking rural regions in Europe” https://www.espon.eu/rural-shrinking
- “Small and Medium-sized Enterprises in European Regions” https://www.espon.eu/sme
- “World in Europe” https://www.espon.eu/fdi
További információk és regisztráció: https://www.espon.eu/vaxjo
Tallinn, 2018. október 16. - Az ESPON eredményeket terjesztő (TNO) projekt szervezésében
workshopot tartanak Észtországban “New challenges and thinking for spatial planning systems
– insights from ESPON projects” címmel. A workshop az alábbi ESPON kutatások eredményeit
használja fel:
- COMPASS https://www.espon.eu/planning-systems
- RESSI https://www.espon.eu/ressi
- SPIMA https://www.espon.eu/metropolitan-areas
- Possible Territorial Futures https://www.espon.eu/territorial-futures
További információk és regisztráció: https://www.espon.eu/tallinn
Brüsszel, 2018. október 24. – Az ESPON eredményeket terjesztő (TNO) projekt keretében
workshop-sorozatot szerveznek Nyugat-Európában “Spatial planning: implementation,
governance, finance and regulations” címmel. A sorozat következő, brüsszeli rendezvényéről
tájékozdóni és regisztrálni a következő oldalon lehetséges: https://www.espon.eu/brussels
Zágráb, 2018. november 6. 10:30 – 16:00 – Az ESPON eredményeket terjesztő (TNO)
projekt keretében a következő területi hatásértékelési képzést Horvátországban rendezik meg
Bernd Schuh (ÖIR), az ESPON Területi Hatásértékelési Eszköz (TIA Tool) szakértőjének
vezetésével. A képzés résztvevői a hatásvizsgálat különböző lépésein keresztül tanulhatnak,
valamint segítséget és útmutatást kapnak a területi hatáselemzések elkészítéséhez.
További információk és regisztráció: https://www.espon.eu/tia-training-zagreb

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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