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A hírlevél tartalmából
Új közbeszerzési felhívás jelent meg az ESPON program honlapján
Interaktív térképezést támogató új ESPON honlap fejlesztésével kapcsolatban várják az
ajánlatokat
ESPON hét - Zöld és méltányos fellendülés Európa térségeiben
Június 14-18. között online események és kiadványok várják az érdeklődőket

Aktuális felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT)
közbeszerzési felhívást hirdet az alábbi projektre
vonatkozóan:
„ESPON portal - interactive mapping and dashboards”
A felhívás célja, hogy támogassa az ESPON ETT-t az új ESPON honlap fejlesztését célzó
fenntartható stratégia kialakításában, valamint kidolgozza a honlap első változatát. Emellett a
szolgáltató feladata, hogy a honlap részeként egy új interaktív térképező felületet hozzon létre,
kapcsolódó adatmegjelenítési funkciókkal (a lehető legnagyobb mértékben integrálva az
ESPON 2020 eszközök funkcióit). Továbbá a szolgáltató képzést biztosít az ESPON ETT
alkalmazottjai számára a honlap működtetésével, a tartalmak kezelésével és a külső
felhasználók navigálásával kapcsolatban.
 Maximálisan szerződhető összeg: 200.000 euró
 Az ajánlat megküldésének határideje: 2021. július 1.
 További információ a felhívásról és a közbeszerzési eljárás menetéről a következő oldalon
található:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-portal-interactive-mapping-anddashboards

Események
ESPON hét: Zöld és méltányos fellendülés Európa térségéiben



2021. június 14-18., online
Regisztráció: https://www.espon.eu/lisbon2021

Az ESPON program online eseménysorozatot szervez a portugál EU
elnökséggel együttműködésben, hogy segítse a társadalmi
felzárkózást támogató és zöld szakpolitikák közti eligazodást,
valamint bemutassa azok európai helyreállítási tervekkel való
összefüggéseit.
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Június 14, hétfő: A portugál EU elnökséggel együttműködésben készített szakpolitikai
jelentés megjelenése a rurális térségek jövőjéről
Június 15, kedd: TerritoriALL kiadvány 3. számának megjelenése, amely többek között
Elisa Ferreira, EU biztos és Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnökének
közreműködésével készülhetett el
Június 16, szerda: Panelbeszélgetés a vidéki térségek átalakulásáról, többek között
Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnökének, Younous Omarjee, az Európai Parlament
REGI bizottságának elnökének, valamint Vasco Cordeiro, a Régiók Bizottságának első
alelnökének részvételével
Június 17, csütörtök: Panelbeszélgetés Európa talpra állításáról és a kohéziós
politika szerepéről, többek között Elisa Ferreira, kohézióért és reformokért felelős EU biztos
részvételével
Június 16-17: Műhelybeszélgetések a legfrissebb ESPON kutatások témakörében:
 Foglalkoztatás és területi folyamatok
 Természeti katasztrófák területi hatásai
 ESPON alkalmazások használata
 Nagyvárosi térségek szerepe a kohéziós politikában
 Területrendezés hatása az üvegházhatású gázok kibocsátására

Kiadványok és eszközök
Szakpolitikai jelentés:
Elöregedés forradalmi szemléletben: útban egy európai
ezüst megállapodás felé?
Európa népessége elöregedő korszerkezetű, ez a demográfiai
folyamat a következő évtizedekben is folytatódni fog.
A szakpolitikai jelentés célja, hogy az európai, nemzeti,
regionális és helyi hatóságok számára bemutassa, miként lehet
az idősek számára kedvezőn alakítani, fejleszteni térségeinket.
A kiadvány emellett támogatja a WHO Egészséges Időskor
Évtizede kezdeményezését olyan sikeres szakpolitikák és
bevált
gyakorlatok
bemutatásával,
melyek
a
városi
térségekben hozzájárulnak az egészséges és inkluzív
öregedéshez.
A kiadvány az alábbi oldalon érhető el:
https://www.espon.eu/ageing-revolution

2

ESPON 2020 HÍRLEVÉL No. 39.
2021. június
Fenntartható fejlődési célok összehasonlító alkalmazás
A fenntartható fejlődési célok (SDG - Sustainable Development Goals) eszköz célja, hogy
támogatást nyújtson a különböző közigazgatási szintek számára a célok elérésében és saját
területi egységükre vonatkozó elemzésében.
A webes eszköz a felhasználók számára lehetővé teszi a 17 fenntartható fejlődési célhoz
kapcsolódó mutatók kiválasztását. Az adatok NUTS 2 területi szinten (Magyarországon
regionális szint) állnak rendelkezésre a régiók összehasonlításához. A felhasználó az
alkalmazás segítségével megjelenítheti, hogy térsége az egyes mutatók tekintetében milyen
távol áll a kitűzött céloktól, valamint nyomon követheti a mutatók változását a megadott
időszakokon keresztül. Emellett a könyvtárban található regionális kezdeményezéseket és
tanulmányokat bemutató esettanulmány gyűjtemény inspirációt nyújthatnak a felhasználók
számára.
Az eszköz és az alkalmazás használatát támogató segédletek az alábbi oldalon érhetőek el:
https://www.espon.eu/sdg-tool

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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