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2022. január
A hírlevél tartalmából
Online konzultáció
Folytatódik a konzultáció az ESPON 2030 Program Tematikus Akcióterveiről (TAP).
Konferencia a zsugorodó térségek kihívásairól és fejlődési lehetőségeiről
2022 február 16, online
Lezajlott az ESPON hét
Online elérhetőek az elhangzott előadások.
Kérjük, ossza meg tapasztalatait az ESPON 2020 programmal kapcsolatban!
ESPON éves kérdőív, 2021

Események
Online konzultáció: Online folytatódik a konzultáció az ESPON 2030 program első
négy Tematikus Akciótervéről (TAP-ok)






2022 január 31-ig lehet részt venni a konzultációban
A Yammer közösségi felületen és emailben, a consultation@espon.eu email címen
várják a hozzászólásokat és ötleteket
Regisztráció a Yammer felületre itt
További információ: https://www.espon.eu/tap-consultation-espon-2030

A 2021–2027 közötti időszakban megvalósuló ESPON 2030 programot előkészítő konzultáció
célja, hogy bevonja a széles szakmai közösséget a következő programozási időszak
témaköreinek meghatározásába, valamint, hogy lehetőséget teremtsen a meghatározott
témakörökön
belüli
kutatási
igények
feltérképezésére
és
a
résztvevők
közötti
kapcsolatépítésre. Az ESPON hét alatt sor került az ESPON 2030 program első négy Tematikus
Akciótervének konzultációs folyamatát megnyitó kick-off eseményre, aminek folytatásaként
lehet részt venni az online konzultáción 2022 január 31-ig. Az online konzultáció célja, hogy
meghatározzon kutatási hiányosságokat a TAP-ok témakörein belül, valamint, hogy
lehetőséget
adjon
az
azokkal
kapcsolatos
véleménynyilvánításra.
Eredményeképp
összeállításra fog kerülni egy összegzett dokumentum a konzultáción meghatározott kutatási
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igényekről és eredményekről a Yammer felületen és az emailen érkezett észrevételek alapján.
Az ESPON program teljes területéről várják a részvevőket, különös tekintettel a szakmai
partnerekre, kutatókra és szakpolitikai szereplőkre.
Hol állunk az ESPON 2030 programot előkészítő TAP-ok egyeztetési folyamatában?

Az online konzultáció, a TAP-ok előkészítésének második lépése, január 31-én zárul. Ezt
követően februárban sor kerülhet fókuszcsoport beszélgetésekre, amennyiben a konzultáció
eredményei szükségessé teszik. A Tematikus Akciótervek konzultációs folyamata alapján fogja
kidolgozni a program a TAP-ok részletes tervét (pontos témakör, költségvetés, időtartam,
stb.). Ez fogja tehát a későbbi, ESPON 2030 felhívásainak alapját képezni. A minél szélesebb
körű nemzeti részvétel az igények és kutatási érdeklődés kifejezése érdekében elsődleges
fontosságú.

SAVE THE DATE: Konferencia az
lehetőségeiről





európai zsugorodó térségek kihívásairól és fejlődési
2022 február 16 (9:30-16:30)
Online
Angol-magyar szinkrontolmácsolással
További információk hamarosan

Az ESPON program negyedik specifikus célkitűzése keretében, a
transznacionális tevékenységek megvalósításáért felelős projekt
(TransNational
Outreach)
online
konferenciát
szervez
„Zsugorodó térségek kihívásai és lehetőségei” címmel. Az
esemény célja, hogy bemutassa a zsugorodás legfőbb okait Európában, valamint a zsugorodó
térségek fejlődésének lehetőségeit az ESPON 2030 és a Területi Agenda 2030 célkitűzéseivel
párhuzamban. A konferencián bemutatásra fog kerülni többek között az ESCAPE projekt is,
valamint szó lesz a vidéki térségek hosszú távú fejlesztési koncepciójáról és az ahhoz
kapcsolódó fejlesztési lehetőségekről a 2021–2027-es időszakban. A konferencia részletes
programjáról és további információkról hamarosan további tájékoztatást küldünk.

Lezajlott az ESPON hét: Online elérhetőek az elhangzott előadások
Az ESPON hét: „Életminőségi szempontok a helyi fejlesztési
döntéshozatalban” november 29. és december 3. között került
megrendezésre online. A komplex eseménysorozat keretein belül
sor került az ESPON szemináriumra, továbbá a 2021–2027 közötti
időszakban megvalósuló ESPON 2030 programot előkészítő
Tematikus Akciótervek (TAP-ok) első széleskörű konzultációjára
is. Az elhangzott előadások és a TAP-okhoz kapcsolódó
prezentációk az alábbi linkeken érhetőek el: https://www.espon.eu/quality-life ;
https://www.espon.eu/tap-consultation-espon-2030
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Éves kérdőív, 2021: Az ESPON program éves kérdőíve a résztvevők tapasztalatairól
és javaslatairól a programmal kapcsolatban





Az ESPON eredmények és
eszközök használata
ESPON
eseményeken
való
részvétel
A kérdőív kitöltése körülbelül
10 percet vesz igénybe
A kérdőív itt érhető el

Kiadványok és publikációk
Szakpolitikai jelentés: Életminőségi szempontok a területiés népesség-központú szakpolitikákban
Az életminőség egy olyan komplex fogalom, aminek segítségével az
emberek saját életkörülményeikről való percepcióit lehet vizsgálni.
Ez a megközelítés segítséget nyújthat abban, hogy a közpolitikai
célkitűzések túlmutassanak a pusztán gazdasági teljesítményen és
fizikai
életkörülményeken,
jobban
tükrözve
a
területi
sajátosságokat és igényeket. Ahogy az a Területi Agenda 2030
dokumentumban
is
meg
van
fogalmazva:
„Valamennyi
közpolitikának azt az átfogó célkitűzést kell magában foglalnia,
hogy javítsa a polgárok jóllétét és életminőségét.” Ennek
támogatásaképp az ESPON program kifejlesztett egy innovatív
területi- és népesség-központú megközelítési módot az életminőség
vizsgálatára, amelynek három legfontosabb elemét mutatja be a
jelentés. Ezek a következőek:
(i) QoL fogalmi térkép (Quality of Life conceptual map): egy általános és egyetemes
referenciakeretként szolgál, amelyben a különböző területi szintek és indikátorok
kiválasztásával lehet mérni az életminőség személyes percepcióját.
(ii) Területi Életminőségi Dashboard (Territorial Quality of Life Dashboard): az életminőség
mérésére kifejlesztett módszertant vizuálisan illusztráló excel táblázat. Többek
között az EU teljes területére kiterjedő mért életminőség területi vagy egy területen
belüli tendenciák összehasonlításra alkalmazható.
(iii) Területi Életminőségi „Élő Laboratóriumok” (TQoL Living Labs): innovatív szakpolitikai
együttműködési koncepció, aminek segítségével az intézményi és civil szféra
közösen, részvételi megközelítésben tudja meghatározni a közös álláspontjukat és
célkitűzéseiket az életminőséggel kapcsolatban.
A kiadvány az alábbi oldalon érhető el: https://www.espon.eu/territorial-quality-life
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Szakpolitikai jelentés: Fenntartható urbanizáció Európában
2000 óta naponta körülbelül 250 focipályányi (180 hektár/1
800 000m2) terület lett átalakítva városi használatra Európában.
Ez a mértékű átalakulás–amely még a zsugorodó térségekben is
megfigyelhető–nagyon gyors ütemű, jelentősen felülmúlja a
népességnövekedést is. A jelen szakpolitikai jelentés célja, hogy
egy olyan módszertani megközelítést biztosítson a városoknak,
régióknak és országoknak, amellyel a jelenlegi urbanizációs
gyakorlatok hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tehetőek, ezáltal
hozzájárulva az Európai zöld megállapodáshoz, a Területi Agenda
2030-hoz és az Új Lipcsei Kartához. A módszertant Horvátország
és Litvánia esettanulmánya alapján mutatják be. A kiadvány az
alábbi oldalon érhető el: https://www.espon.eu/SustainableUrbanisation

TERRITORIALL – Életminőség
Az ESPON magazin ötödik száma arra az alapvető kérdésre keresi
a választ: mi is az az életminőség? Olvasni lehet benne többek
között:
(i) a stabil társadalombiztosítás fenntartásának fontosságáról
a gazdasági felépüléshez;
(ii) a „smart villages – okos falvak” lehetőségéről a vidéki
térségek szolgáltatásainak fejlesztésében;
(iii) valamint bemutatásra kerülnek többek között a Belga pilot
projekt
ajánlások
a
Területi
Agenda
2030
célkitűzéseinek megvalósításához és az ESPON 2030
Tematikus Akciótervei.
A
kiadvány
az
alábbi
oldalon
érhető
el:
https://territoriall.espon.eu/magazine/november-2021
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Boldog új évet kívánunk az ESPON teljes csapata nevében!

Bővebb információ az ESPON 2020 programról
ESPON Kapcsolattartó Pont:
Somhegyi F. Terézia (PM)
06-1-896-6827
terezia.somhegyi@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 a fenti e-mail címen kérhetik felvételüket az ESPON 2020 Hírlevél címzettjei
közé és ugyanezen az e-mail címen lehet a leiratkozási szándékot is jelezni./
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