ESPON 2020 HÍRLEVÉL No. 35.
2020. április
A hírlevél tartalmából
Új közbeszerzési felhívások jelentek meg az ESPON honlapján
Három új célzott elemzési és egy eszköztár fejlesztési felhívásra várják az ajánlatokat!
Virtuális ESPON szeminárium
A területfejlesztés és zöld átmenet témájával foglalkozó ESPON szeminárium online formában
kerül megrendezésre.
Koronavírus járványra adott helyi és regionális válaszok
Ismerje meg mások tapasztalatait és ossza meg saját jó gyakorlatait a koronavírus járvány
okozta vészhelyzet miatt bevezetett helyi és regionális intézkedésekkel kapcsolatban!

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-perspectives-cohesionpolicy-planning-metropolitan
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"Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic urban region Eurodelta
(STISE)"
A célzott elemzési projekt hozzájárul a területi bizonyítékok széles körű
felhasználásához, európai perspektívával kiegészítve a nemzeti, regionális és helyi
szintű szakpolitikákat.
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 TIA Tool 2020-2022"
A projekt célja az interaktív és felhasználóbarát ESPON területi hatásvizsgálat (TIA)
webes alkalmazás továbbfejlesztése és fenntartása, továbbá az eszköz használatát
elősegítő képzések támogatása.
Maximálisan szerződhető összeg: 80.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 8., 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-tia-tool-2020-2022

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.

Események
ESPON Szeminárium
 Területfejlesztés és zöld átmenet – jövőkép minden térség számára
 2020. május 27.
 Program
és
tudnivalók:
https://www.espon.eu/territorialdevelopment-and-green-transition-future-all-places
A május végére tervezett ESPON szeminárium a koronavírus járványra való tekintettel fizikai
formában elmarad, a találkozó a tervek szerint május 27-én virtuális formában kerül
megrendezésre. A résztvevők videón keresztül megismerhetik a horvát EU elnökség keretében
szervezett szeminárium előadásait, emellett az érdekelődők számára lehetőség nyílik a
tartalmak megvitatására is. A szemináriummal kapcsolatos tudnivalókról hamarosan várható
részletes tájékoztatás.
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Jó gyakorlat gyűjtemény
“Koronavírus járványra adott helyi és regionális válaszok”
A koronavírus járvány Európa-szerte megváltoztatja az
emberek és vállalkozások hétköznapjait, az egyes régiókban
és városokban azonban eltérő mértékű lehet a hatása. Az
egészségügyi ellátórendszer állapotától, a közszolgáltatások
ellenálló képességétől és a helyi kezdeményezésektől
függően a járvány hatásai bizonyos mértékben enyhíthetőek.
Az európai és országos szint mellett a regionális és helyi
önkormányzatok is vezettek be vészhelyzeti intézkedéseket
és átalakították szolgáltatásaikat, hogy segíteni tudják
polgáraikat és a területükön működő vállalkozásokat.
Számos európai intézmény, kutatóhálózat, regionális és helyi szövetség kezdte el
összegyűjteni tagjaik bevált gyakorlatait, hogy tapasztalataik megosztásával segítségék
egymás munkáját. Az ESPON honlapján (https://www.espon.eu/covid19) elérhető a
jó gyakorlatokat gyűjtő intézmények folyamatosan bővülő listája! Ennek segítségével
betekintést nyerhetünk abba, hogy a különböző régiók, városok és ipari szereplők miként
kezelik a koronavírus járvány hatásait.
Az ESPON program folyamatosan gyűjti a helyi tapasztalatokat, bevált gyakorlatokat, a
közszolgáltatások átszervezését célzó helyi/regionális kezdeményezéseket, illetve minden
olyan intézkedést, amely segíti a válság területi hatásainak feltérképezését és jövőbeni
hatékonyabb intézkedések tervezését.
Többek között az alábbi területeken gyűjtenek bevált gyakorlatokat:
 Miként alakítják át a régiók/városok közszolgáltatásaikat a 65 év feletti lakosok
védelme érdekében?
 Hogyan alkalmazzák a digitális közszolgáltatásokat a helyzet kezelése érdekében?
 Hogyan befolyásolja a helyzet a szomszédos régiókkal való kapcsolatot, különösen a
határ menti területeken?
 Milyen intézkedéseket dolgoztak ki a vidéki/távoli területeken élők számára?
 Milyen helyi támogatást nyújtanak a kkv-k számára a nemzeti támogatáson túlmenően?
Amennyiben ismer jó gyakorlatot, kérjük, ossza meg az ESPON programmal egy
rövid leírás formájában (400-600 szó) a nikos.lampropoulos@espon.eu e-mail címen!

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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