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A hírlevél tartalmából
Több témakörben várhatóak új felhívások
Az alkalmazott kutatási és célzott elemzési felhívások mellett új pályázati lehetőség várható
PhD hallgatók számára.
Mit tehetnek a régiók és városok a körforgásos gazdaságra való átállásért?
A CIRCTER projekt eredményeire épülő útmutató elérhető az ESPON honlapján
Digitális innováció a városok szolgálatában
A témával foglalkozó szakpolitikai jelentés elérhető az ESPON honlapján
Gyakornoki lehetőség az ESPON programnál
Egyetemi hallgatók jelentkezését várják az öt hónapos fizetett gyakornoki programra
Kérjük, ossza meg tapasztalatait az ESPON 2020 programmal kapcsolatban!
Az ESPON 2020 Program kérdőív segítségével szeretné felmérni a tanulmányokkal,
eszközökkel és rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatokat.

Felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) közbeszerzési felhívást hirdetett az
alábbi projektre vonatkozóan:


"ESPON HyperAtlas 3.0
A projekt célja egy felülvizsgált ESPON HyperAtlas létrehozása. A projekt keretében
kialakított webalkalmazás láthatóvá teszi a szakpolitikai döntéshozók számára, hogy a
helyi értékek milyen szerepet játszanak területi kontextusba helyezve, illetve segítséget
nyújt a térségek pozicionálásához különböző területi léptékekben.
Maximálisan szerződhető összeg: 120.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020 január 16.
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-tenders-espon-hyper-atlas-30

Várható felhívások


Alkalmazott kutatás
*Digital transition of government and public services



Célzott elemzés
*Targeted territorial analysis of spatial progress and integrated development
opportunities of large lakes in Europe (LAKES); vezető érdekelt fél: Balatoni Integrációs
és Fejlesztési Ügynökség (HU)
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*The role and future perspectives of cohesion policy in the strategic planning of
metropolitan areas and cities (METRO); vezető érdekelt fél: Metropolitan City of Turin
(IT)
*Quantitative greenhouse gas impact assessment method for spatial planning policy
(QGasSP); vezető érdekelt fél: Eastern and Midland Regional Assembly (IE)
*Sustainable transport infrastructure in the strategic urban region Eurodelta (STISE);
vezető érdekelt fél: Province of Zuid-Holland (NL)


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.

Események
“ESPON eredmények a kohéziós politika szolgálatában most és 2020 után”
 2020. március 18., Brüsszel
 Program és regisztráció hamarosan elérhető az ESPON honalján
A magas szintű konferencia célja, hogy bemutassa az uniós intézményeinek vezetői számára,
miként hasznosulnak az ESPON eredmények a politikaalkotásban.
Az esemény lehetőséget teremt az új uniós szereplők számára az ESPON program
megismerésére. Emellett a konferencia ösztönzi az érdekelt feleket a jelenlegi program
tevékenységeiben való részvételre és alkalmat biztosít az ESPON program jövőjének
megvitatására.

Kiadványok
„Digital Innovation in urban environments”
A "Digitális innováció városi környezetben" című
szakpolitikai jelentés célja, hogy segítse az európai,
nemzeti,
regionális
és
városi
hatóságokat,
vállalkozásokat, tudományos intézményeket és lakosokat
a digitális innováció teremtette új technológiák
alkalmazásában.
A
kiadvány
elérhető
az
alábbi
https://www.espon.eu/digital-innovation

honlapon:

„CIRCTER – Circular Economy and Territorial
Consequences”
A körforgásos gazdaságra való áttérés nem magától
megy végbe, elengedhetetlen a körültekintő tervezés és
szakpolitikai
ösztönzés.
A
régiók
és
városok
kulcsszereplők az áttérés megvalósításában.
Az útmutató célja, hogy támogassa a politikai
döntéshozókat a körforgásos gazdaságra való áttérés
elősegítését szolgáló szakpolitikák kidolgozásában. A
dokumentum segítséget nyújt a térség jellemzőihez
igazodó, körforgásos gazdaság számára kedvező
keretfeltételek megteremtéséhez, példákkal és jó
gyakorlatokkal alátámasztva a javaslatokat.
A kiadvány elérhető az alábbi honlapon: https://www.espon.eu/policy-guide-circular-economy
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Gyakornoki lehetőség az ESPON Programnál
A luxemburgi székhelyű ESPON Európai Területi Társulás fizetett gyakornoki lehetőséget hirdet
egyetemi hallgatók számára!
 Gyakornoki program időtartalma: 5 hónap
 Jelentkezési határidő 2020. január 31.
 További információ: https://www.espon.eu/traineeship-espon-egtc-luxembourg-0

Kérdőív
Az ESPON 2020 Program az alábbi rövid kérdőív segítségével szeretné felmérni az ESPON
tanulmányokkal, eszközökkel és rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatokat. A kérdőív
kitöltése 10 percet vesz igénybe, a következő linken érhető el: https://www.espon.eu/yoursay

Bővebb információ az ESPON 2020 programról
ESPON Kapcsolattartó Pont:
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
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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