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(1) Aktuális felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás az alábbi közbeszerzési felhívásokat jelentette meg a
közelmúltban:
- „Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe“
A felhívás célja egy jelentés elkészítése, amely átfogó képet ad az EU régióiban és városaiban
lezajló digitális átmenetről, valamint ennek társadalmi és gazdasági összefüggéseiről.
Maximálisan szerződhető összeg: 50.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 22. 10:30.
- „Senior Scientific Quality Management”
A felhívás célja egy nagy szakértelemmel rendelkező tanácsadó szolgáltató kiválasztása, amely
közreműködik az ESPON eredmények magas tudományos minőségének biztosításában a
területi tényekre épülő tudásbázis fejlesztése érdekében.
Maximálisan szerződhető összeg: 300.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. március 10. 14:00.
A felsorolt tenderekhez kapcsolódó dokumentációk ingyenesen letölthetők az e-Tendering
Platformról, vagy elkérhetők az ESPON Európai Területi Társulástól (tenders@espon.eu) az
ajánlattételi határidő előtti hetedik napig. További felvilágosítás a program honlapján
olvasható:
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/
(2) Célzott elemzések kezdeményezése
A nemzeti szakpolitikákért felelős intézmények és területi szereplők (önkormányzatok) célzott
elemzésekre vonatkozó témajavaslatainak benyújtása folyamatosan lehetséges. A jelenleg
tartó benyújtási időszak vége: 2017. június 23.
A célzott elemzésekről további információk olvashatók a korábbi hírlevelekben és az alábbi
linken:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
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(3) Meghirdetés előtt álló ESPON közbeszerzések
Az ESPON Európai Területi Társulás tájékoztatást adott arról is, hogy a következő 7
alkalmazott kutatási projekthez kapcsolódóan hirdet meg közbeszerzési felhívásokat a
közeljövőben:
1.

„Financial instruments and territorial cohesion”;

2.

„Green infrastructures and ecosystem services”;

3.

„European territorial reference framework towards 2050”;

4.

„Youth unemployment: territorial trends and regional resilience”;

5.

„Circular economy and territorial consequences”;

6.

„Flows of migrants and refugees”;

7.

„Territories with geographical specificities”.

A felhívások megnyitásáról az ESPON Hírlevélben tájékoztatni fogjuk partnereinket.
(4) ESPON Szeminárium a máltai elnökség szervezésében
Valletta, 2017. május 24-25. – A soron következő ESPON
Szemináriumot az EU Tanácsának máltai elnöksége rendezi
„Revealing territorial potentials and shaping new policies” címmel. A
Szeminárium célja a 2020 utáni kohéziós politikáról szóló
diskurzushoz való szakmai hozzájárulás nyújtása a speciális
földrajzi adottságokkal rendelkező területek fókuszba állításával.
A Szemináriumra különösen várják a kohéziós politikával és ennek
részeként
a
területi
együttműködésekkel,
speciális
földrajzi
adottságokkal rendelkező területek fejlesztésével, funkcionális
térségek kormányzási gyakorlatával foglalkozó szakértőket, valamint
az érintett programhatóságok képviselőit.
Az előzetes programot megtekinteni és 2017. május 10. 15:00-ig regisztrálni itt lehetséges:
https://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/seminarMT_17052425_00.html

Az ESPON program weboldala: http://www.espon.eu/main/
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@ngm.gov.hu)
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/
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