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(1) Sajtóhírek
Corina Creţu biztos és Camille Gira államtitkár látogatása az ESPON EGTC-ben
Luxembourg, 2018. április 12. – Az ESPON EGTC találkozót szervezett Corina Creţu,
regionális politikáért felelős uniós biztos és Camille Gira, a fenntartható fejlődésért és
infrastruktúráért felelős luxemburgi államtitkár között. A releváns megfigyeléseken és
tényeken alapuló szakpolitika szükségessége közös pont volt a 2020 utáni időszak
vonatkozásában elhangzott reflexióik tekintetében.
A találkozón ismertették az ESPON legfrissebb
területi eredményeit, amelyek a funkcionális
területek célzottabb támogatását, a különböző
politikák és finanszírozási források rendszeres
koordinálását és integrálását, valamint az
ezeket támogató kapacitásfejlesztést teszik
szükségessé. Creţu biztos megerősítette
támogatását
és
kifejtette,
hogy
„nagy
rajongója” az ESPON munkájának.
A teljes angol nyelvű cikk és a sajtótájékoztató videója elérhető az alábbi linken:
https://www.espon.eu/about-future-cohesion-policy-post-2020-european-commissionercorina-cre%C5%A3u-and-state-secretary

Interjú Ilona Raugzéval, az ESPON EGTC igazgatójával
Luxemburg, 2018. április 18. – Az Euractiv beszélgetett Ilona Raugzéval, az ESPON EGTC
igazgatójával a területi együttműködések szerepéről az európai kohézió jövőjének tükrében.
A teljes interjú megtekinthető itt:
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/interview/espon-director-we-need-jointprojects-activities-to-make-cohesion-policy-successful/
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(2) ESPON Szeminárium a bolgár elnökség szervezésében
Szófia, 2018. május 30-31. – Az EU Tanácsának bolgár elnöksége
szervezésében kerül sor a következő ESPON Szemináriumra
„Territorial Cohesion Post-2020: Integrated Territorial Development
for Better Policies” címmel.
A Szeminárium számtalan lehetőséget kínál a résztvevők közötti
kapcsolatépítésre, inspirációk gyűjtésére és beszélgetésekre többek
között arról, hogy az egyes szakpolitikák és tervezési eszközök
milyen módon támogatják az integráltabb és befogadóbb
területfejlesztést a 2020 utáni időszakban. A rendezvényen
bemutatják a legfrissebb ESPON kutatási eredményeket, pl. a
„European Territorial Reference Framework 2050” projekt első eredményeit összefoglaló új
ESPON publikációkat is. A résztvevők ezen kívül a migrációhoz, a munkaerőpiachoz, a
közszolgáltatásokhoz, az éghajlatváltozáshoz, a területrendezéshez, a kormányzáshoz és
egyéb témákhoz kapcsolódó ESPON tényekkel is megismerkedhetnek az előadások és
workshopok keretében.
A Szemináriumra regisztrálni 2018. május 16-ig lehetséges!
A regisztráció, részletes program és további információk a következő oldalon érhetők el:
https://www.espon.eu/sofia

(3) Egyéb események
Dublin, 2018. május 9. – „Regional Spatial Strategies: the Architecture of Effective Regional
Development” (nyugat-európai szintű ESPON szeminárium)
További információk: https://www.espon.eu/dublin
Nova Gorica (Szlovénia), 2018. május 16. – „New thinking on functional urban areas,
polycentric territorial structures and cross border collaboration: contributions from ESPON
research” (közép-európai szintű ESPON szeminárium)
Az ESPON eredmények terjesztését végző projekt keretében megrendezésre kerülő
szeminárium közvetlenül érinti a Közép-Európában, Szerbiában, Horvátországban és
Olaszországban dolgozó tervezőket és döntéshozókat, akik a határon átnyúló gazdasági,
környezetvédelmi, közszolgáltatási vagy más témájú együttműködésekért felelősek. A
rendezvény az együttműködés és stratégiai tervezés kihívásaira fog összpontosítani a határ
menti nagyvárosi területeken, és megvizsgálja a határokat átszelő funkcionális (városi)
területeken zajló tervezés, kormányzás és szolgáltatásnyújtás európai gyakorlatait. A szakértői
véleményeket a releváns EU-s hálózatok, valamint az érintett országos/regionális intézmények
munkatársai fogják bemutatni és megvitatni a jelenleg futó ESPON projektek kutatóival.
Az esemény keretében az ESPON tudományos támogatást kínál a politikai döntéshozók
számára, akik segítséget kérnek a határon átnyúló funkcionális (városi) stratégiák, az
innovatív kormányzási modellek és szolgáltatási megoldások, valamint a 2020 utáni határon
átnyúló együttműködési programok megtervezéséhez. Mindeközben foglalkoznak olyan
területspecifikusan megjelenő kihívásokkal is, mint például az elnéptelenedés, az agyelszívás
és a környezeti problémák.
További információk és regisztráció az ESPON weboldalán lehetséges:
https://www.espon.eu/nova-gorica
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(4) Új ESPON projektjelentések és policy brief-ek
PROFECY - Inner Peripheries (alkalmazott kutatás)
A lezárult projekt az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeivel szembesülő
belső perifériákat vizsgálta Európában. A zárójelentés elérhető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/inner-peripheries
Alps2050 (célzott elemzés)
A projekt az alpesi térség területi perspektíváinak és közös jövőképének megalkotására tesz
kísérletet. A projektindító jelentés elérhető az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/alps2050
“The territorial dimension of future policies” (ESPON munkaanyag)
„A jövőbeli szakpolitikák területi dimenziója” címet viselő ESPON
munkaanyag szerint elengedhetetlen a különböző földrajzi helyek
területi sokféleségének megértése (az EU-n belül és adminisztratív
határokon átnyúlóan), valamint olyan szakpolitikai megközelítések és
végrehajtási eszközök kidolgozása, amelyek az Unió lakosságának
jóléte érdekében segítik a fejlesztési lehetőségek megvalósulását. Ezzel
a munkaanyaggal az ESPON számos tanulmányt felhasználva mutatja
be a legfontosabb megfigyelések és szakpolitikai üzenetek szintézisét. A
dokumentum három fő kérdésre keresi a választ:
- Milyen földrajzi alapelveknek kellene érvényesülni a jövőbeli
szakpolitikai beavatkozásokban, illetve hogyan lehetséges bizonyos
típusú területeket speciálisan kezelni?
- Hogyan kell kezelni a regionális és városfejlesztési kihívásokat,
valamint hogyan lehet új lehetőségeket teremteni a kulcsfontosságú fejlesztési területeken?
- Milyen módszereket / megközelítéseket kell alkalmazni a szakpolitikai beavatkozások
hatékonyságának növelésére, valamint a beruházások megtérülésének maximalizálása és az
innovatív fejlesztési megoldásokhoz vezető szinergiák kifejlesztése érdekében?
A dokumentum elérhető az ESPON honlapján: https://www.espon.eu/future-policies
“Indicators for Integrated Territorial and Urban Development” (ESPON policy brief és
munkaanyag)
„Az integrált terület- és városfejlesztés mutatói” című policy brief
kiemeli, hogy a 2014-2020 közötti kohéziós politika új lendületet adott
az integrált területi fejlődésnek. Az Európai Bizottság olyan eszközöket
vezetett be, amelyek integrált módon, ágazatokon átnyúlóan és több
alap kombinált felhasználásával alkalmazhatók a területi stratégiák
végrehajtására. Az elemzések két alapvető kérdést járnak körül:
- Milyen szinten és hogyan mérhető az elmozdulás az integrált terület
és városfejlesztés felé?
- Milyen mutatókra és adatokra van szükség az integrált beruházások
területi és városi fejlődésre gyakorolt hatásainak méréséhez?
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A policy brief és ennek részletesebb munkaanyag-változata elérhető az alábbi linken:
https://www.espon.eu/policy-brief-indicators-integrated-territorial-and-urban-development
“Governance, planning and financial tools in support of polycentric development”
(ESPON policy brief és munkaanyag)
A „Kormányzás, tervezés és pénzügyi eszközök a többközpontú fejlődés
támogatására” című policy brief megállapítja, hogy a különböző
szereplők, intézmények, funkcionális tevékenységek, valamint a
széttagolt és gyakran egymással versengő érdekekkel rendelkező
szervezetek együttműködése továbbra is kihívást jelent. Az intézményi
hálózatok, partnerségi rendszerek, kormányzási kapcsolatok, valamint a
„win-win” megoldások megvalósítása megköveteli a szakpolitikai
eszközök szerepének erősítését.
A policy brief elemzi a többközpontú fejlődés érdekében alkalmazott
kormányzási, tervezési és pénzügyi eszközöket EU-s, nemzeti és
regionális szinten, különböző esettanulmányokkal illusztrálva az eltérő
jellegű területek gyakorlatait. A dokumentum szakpolitikai javaslatokat
nyújt a megfelelő eszközökkel és megközelítésekkel kapcsolatban kormányzási, tervezési és
pénzügyi szempontból. A policy brief és ennek részletesebb munkaanyag-változata elérhető az
alábbi linken:
https://www.espon.eu/policy-brief-governance-planning-and-financial-tools-supportpolycentric-development

(5) Felhívás területi szereplők és szakpolitika-tervezők részére célzott
elemzések kezdeményezésére
„ESPON Targeted Analyses - Open invitation to submit proposals”
A területi szereplők, hatóságok, önkormányzatok
témajavaslatainak benyújtási határideje 2018. június 22.

célzott

elemzésekre

További információk:
https://www.espon.eu/targeted-analyses

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@ngm.gov.hu)
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
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