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(1) Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) versenypárbeszédet hirdet az alábbi
alkalmazott kutatási projektre vonatkozóan:
 „Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions”
A projekt célja olyan európai területi tények meghatározása, amelyek a kulturális örökség és
ahhoz kapcsolódó beruházások társadalomra való hatását vizsgálják az életminőség és egyéb
szempontok figyelembevételével.
Maximálisan szerződhető összeg: 850.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. március 29. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-espon-cultural-heritage-source-societal-well-beingeuropean-regions
 “Interregional Relations in Europe”
A projekt célja az áruk és szolgáltatások regionális kereskedelméhez, valamint az európai
régiók közti pénz- és a munkaerő-áramláshoz kapcsolódó európai területi tények
meghatározása.
Maximálisan szerződhető összeg: 1.100.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. március 22. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-espon-interregional-relations-europe
A versenypárbeszéd eljárás első lépéseként az érdekelődő szervezetek részvételi kérelmet
nyújtanak be európai egységes közbeszerzési dokumentum (ESPD) formájában. Az ESPON ETT
ezután a kiválasztási és kizárási kritériumok alapján értékeli a részvételi kérelmeket, és
kiválaszt maximum 5 résztvevőt, akik továbbléphetnek a következő párbeszéd szakaszba. E
szakasz során legfeljebb két párbeszéd kerül megrendezésre, amelynek az ajánlattevők által
benyújtott dokumentumok szolgáltatnak alapot. Ezt követően kerül sor a végleges javaslatok
benyújtására és azok értékelésére. További információk a pályázati dokumentációban
találhatók, kérdések esetén az ESPON ETT (tenderers@espon.eu) nyújt tájékoztatást.
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Az ESPON 2020 Együttműködési Program 3. specifikus célkitűzéséhez kapcsolódóan
az alábbi két pályázati felhívás kerül meghirdetésre, melyek az európai területi
folyamotok nyomon követését és az interaktív ESPON eszköztár továbbfejlesztését
támogatják.
 “Housing Market Dynamics in Cross-border Areas”
A szolgáltatás hozzájárul a lakáspiaci adatok és mutatók határon átnyúló gyűjtéséhez,
valamint kidolgozza a politikai döntéshozatalt támogató határon átnyúló lakáspiaci információk
szolgáltatásának módszertanát.
Maximálisan szerződhető összeg: 75.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. március 21. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-espon-housing-market-dynamics-cross-border-areas


“SDG localising tool: Localising and measuring Sustainable Development Goals
(SDGs) in cities and regions”
A szolgáltatás támogatást nyújt helyi és regionális önkormányzatok számára a fenntartható
fejlődési célok (SDG) helyi alkalmazása terén.
Maximálisan szerződhető összeg: 120.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. március 18. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-%E2%80%9Csdg-localising-tool-localising-and-measuringsustainable-development-goals-sdgs-cities
„ESPON EGTC - IT and web services 2019-2021”
Maximálisan szerződhető összeg: 22.000 euró (1. rész), 207.000 euró (2. rész), 180.000 euró
(3. rész)
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. január 21. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-IT-and-web-services

(2) A jövőben várható felhívások
Az ESPON ETT három célzott kutatás meghirdetését tervezi:
 Economic sprawl (SPRAWL) – vezető érdekelt fél: Bécs városa (AT)
 Business Development Opportunities on External EU Borders (BUS) – vezető érdekelt
fél: Latgale tervezési régió (LV)
 Carrying capacity methodology for Tourism 4.0 (TOURISM) – vezető érdekelt fél:
Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium (SI)
A bejelentés megtekinthető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/prior-information-notice-upcoming-targeted-analyses

(3) ESPON eszköztár: képzések
Az ESPON ETT 2019 első negyedévében képzéseket szervez az ESPON Database Portal
használatával kapcsolatban:
 2019. február 21 és 28: Két alkalmas online webinárium
 2019. március 21., Brüsszel: Képzés a sajtó számára
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(4) ESPON Szeminárium
A 2018. december 5-6 között Bécsben megrendezett ESPON Szemináriummal kapcsolatban két
sajtóközlemény jelent meg:
 “No place should be left behind”
https://www.espon.eu/no-place-should-be-left-behind
 "New Narratives for Territorial Development"
https://www.espon.eu/new-narratives-territorial-development-5-6-december-2018vienna
A következő szeminárium az Európai Unió Tanácsa román elnökségének keretében 2019.
június 19-20 között, Jászvásárban (Iași) kerül megrendezésre.

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
Készült a Pénzügyminisztériumban (http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok)
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Csintalan Lilian (gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu)
Amennyiben nem kíván több ESPON 2020 Hírlevelet kapni, kérjük, hogy az ESPON Kapcsolattartó Pont részére jelezze
leiratkozási szándékát.
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