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A hírlevél tartalmából
Megjelent két célzott elemzési felhívás
A célzott elemzési projektekre szeptember 12-ig várják az ajánlatokat
Több témakörben várhatóak új felhívások
Alkalmazott kutatási, célzott elemzési, valamint eszköztár fejlesztési projektek meghirdetése
várható
Területi hatásvizsgálati eszköz - ESPON képzés
Megnyílt a szeptemberi képzés regisztrációs felülete
Új ESPON projekt indul, amely a zsugorodó vidéki térségek kihívásait vizsgálja
Az induló alkalmazott kutatás a kihívások azonosítása mellett ajánlásokat fogalmaz meg az
érintett térségek számára.

Felhívások
Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) közbeszerzési felhívást hirdet az alábbi
célzott elemzési projektre vonatkozóan:


"Spatial dynamics and integrated territorial development scenarios for the
functional area of central Europe–CE FLOWS"
A projekt célja, hogy megvizsgálja a közép-európai régiók területi folyamatait, valamint
megállapítsa a legfőbb fejlesztési kihívásokat, lehetőségeket és irányelveket. A kutatás
továbbá külön hangsúlyt fektet arra, miként lehet a transznacionális együttműködési
projekteket és kormányzási mechanizmusokat úgy alakítani, hogy csökkentsék a
gazdasági és szociális különbségeket a közép-európai régiókban. A projekt emellett
olyan szakpolitikai eszközöket ajánl az érintett térség számára, amelyek előremozdítják
az integrált területi fejlesztéseket.
Maximálisan szerződhető összeg: 300.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. szeptember 12. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: https://www.espon.eu/spatial-dynamicsand-integrated-territorial-development-scenarios-functional-area-central-europe



"Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data - DIGIPLAN"
A projekt célja a tervezési adatok digitalizációjának elemzése és összehasonlítása
Dániában, Norvégiában és Svédországban, a digitális tervezési adatok jelen és jövőbeli
használatának lehetséges feltérképezéséhez. A kutatás további 12 ESPON ország
tervezési adatainak digitalizációjába nyújt majd betekintést, ezzel lehetővé téve a
szélesebb körű összehasonlítást.
Maximálisan szerződhető összeg: 300.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. szeptember 12. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: https://www.espon.eu/digiplan
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Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) közbeszerzési felhívást hirdet az alábbi
transznacionális kommunikációs projektre vonatkozóan:


"ESPON Transnational Outreach Support 2019-2022"
A projekt célja olyan tájékoztatási tevékenységek tervezése, kivitelezése és elemzése,
amelyek elősegítik az ESPON eredmények felhasználását makro-regionális,
transznacionális, határon átnyúló, nemzeti és regionális szinten.
Maximálisan szerződhető összeg: 1.330.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. július 30. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: https://www.espon.eu/call-tendersespon-transnational-outreach-support-2019-2022

Várható felhívások


Alkalmazott kutatás:
*Digital transition of government and public services



Célzott elemzés:
*European Research for Maritime Eco(nomic)clusters governance Strategy (ERMES);
Vezető érdekelt fél: Liguria Region (IT)
*Developing a metropolitan-regional imaginary, based on an interrelated approach to
analysing sociospatial effects of economic restructuring in Milan-Bologna urban region
(IMAGINE); Vezető érdekelt fél: City of Milan (IT)



Eszköztár fejlesztés:
*ESPON 2020 Database Portal, Phase II
*RIMAP Online Mapping tool update
*Tool for mapping soft territorial cooperation areas
*Indicators based on big data

Események
ESPON képzés – Területi hatásvizsgálati eszköz
 ESPON TIA (Territorial Impact Assessment) web Tool
 2019. szeptember 30., Aalborg, Dánia
 Program és regisztráció: https://www.espon.eu/tia-training-denmark
A képzés folyamán a résztvevők elsajátíthatják az ESPON TIA webes alkalmazás használatát a
képzést vezető szakértők segítségével. Az ESPON TIA tool egy interaktív webes alkalmazás,
amely segítséget nyújthat a politikai döntéshozóknak és gyakorló szakembereknek egy-egy új
rendelkezés potenciális területi hatásának elemzésével.
European Week of Regions and Cities 2019
 2019. október 7-10., Brüsszel, Belgium
 Program és regisztráció:
https://www.espon.eu/ewrc-2019
A régiók és városok európai hete egy évente megrendezésre kerülő négynapos, brüsszeli
rendezvény, amely során a regionális és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, valamint
szakértők, oktatók és kutatók oszthatják meg egymással a regionális és városfejlesztés
területén szerzett ismereteiket és bevált módszereiket. Idén az ESPON 13 programmal vesz
részt az eseményen, emellett megtalálhatóak a kiállító-helyiségben, valamint az eseményt
megelőző napon megrendezésre kerülő kohéziós politikai mesterkurzuson is.
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Induló ESPON alkalmazott kutatási projektek


“European Shrinking Rural Areas Challenges, Actions and Perspectives for
Territorial Governance (ESCAPE)”
Alkalmazott kutatás indult olyan európai vidéki térségekről,
melyeknek a népességcsökkenés hatásaival vagy annak
veszélyével kell szembenézniük. A kutatás főbb célja a
zsugorodási folyamat hátterének és hatásainak elemzése,
valamint innovatív integrált területfejlesztési beavatkozások
ajánlása. Projekt eredmények 2020 szeptemberére várhatóak.
Bővebb információ: https://www.espon.eu/escape



“Quality of Life Measurements and Methodology”
Az alkalmazott kutatás az európai városok és régiók lakóinak életminőségét vizsgálja. A
projekt célja az, hogy információt és ismereteket biztosítson, továbbá ajánlásokat
fogalmazzon meg az életminőségi szempontokat integráló területfejlesztési
stratégiákhoz az európai városok és régiók viszonylatában.
Bővebb információ: https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/appliedresearch/quality-of-life

Kiadványok
“Addressing labour migration challenges in Europe”
Az ESPON program szakpolitikai jelentést készített az európai
migrációs mintázat egyenlőtlen területi következményeiről
valamint az „agyelszívás” jelenségéről.
A dokumentum a
következő kérdéseket vizsgálja:
 Hogyan lehet besorolni az európai régiókat és városi
térségeket azok migrációs mintázata alapján?
 Milyen területi és kormányzati körülmények vezetnek a
szakképzett
és
közepesen
képzett
munkaerő
kivándorlásához?
 Milyen szakpolitikai intézkedések és különböző területi
közigazgatási szinten történő beavatkozások szükségesek a
kivándorlás megfordításához, a humántőke vonzásához,
valamint a bevándorlók integrálásához?
A jelentés a fenti kérdések mentén kíván segítséget nyújtani a
migrációs mintázat egyenlőtlen területi következményeiből fakadó
társadalompolitikai kihívásokban. A jelentés elsősorban korábbi ESPON 2020 projektek
eredményeire épít (ESPON EMPLOY, ESPON PROFECY, ESPON MIGRARE). A kiadvány elérhető
az alábbi honlapon: https://www.espon.eu/labour-migration
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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