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A hírlevél tartalmából
Két új közbeszerzési felhívás jelent meg az ESPON program honlapján
Az ESPON eredmények terjesztésével és az ESPON adatbázis továbbfejlesztésével
kapcsolatban várják az ajánlatokat
Új felhívás jelent meg pályakezdő kutatók számára
A felhívás célja az ESPON eredmények tudományos életbe való hatékonyabb becsatornázása
Felhívás a Tudományos Tanácsadói Testülethez való csatlakozásra
Az ESPON program külső szakértőkből álló testület felállításához várja a kutatók jelentkezését
A virtuális ESPON hét interaktív programokkal várja az érdeklődőket
A novemberi szeminárium témája a méltányos átállás és helyreállítás Európa városaiban és
régióiban
Elérhetőek a Régiók és Városok Európai Hetén elhangzott előadások
A rendezvénysorozat idén virtuális formában került megrendezésre az ESPON program
közreműködésével
Magyarország az ESPON kutatások tükrében
Megjelent a Magyarország területi folyamatait bemutató ország tanulmány
ESPON kézikönyvek egy helyen összegyűjtve
A kézikönyvek számos témakörben segítik a 2021-2027 közti programozási időszakra való
felkészülést

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


"Media dissemination of ESPON results 2020-2022"
A felhívás célja, hogy az európai sajtóban növelje a 2014–2021 közti ESPON
eredmények megjelenését, különös tekintettel az EU politikák területi dimenziójával
foglalkozó sajtótermékekre.
Maximálisan szerződhető összeg: 100.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. november 23. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/media-dissemination-espon-results2020-2022
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"ESPON 2020 Database Portal – Phase II"
A felhívás célja az ESPON adatbázis portál fenntartása és továbbfejlesztése
(https://Database.espon.eu/)
Maximálisan szerződhető összeg: 140.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. december 21.
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-database-portal%E2%80%93-phase-ii

Felhívás pályakezdő kutatók számára
Az ESPON program új lehetőséget hirdet pályakezdő kutatók (PhD/posztdoktori hallgatók)
számára, melynek célja az ESPON eredmények tudományos életbe való hatékonyabb
becsatornázása.
 Maximálisan szerződhető összeg: 6.000 euró pályázatonként (összesen max. 20 kutató
részesülhet támogatásban a felhívás keretében)
 A felhívás 14 hónapon keresztül áll nyitva, az első benyújtási határidő 2020. december
15. Az ESPON program a benyújtott pályázatokat kiértékeli és a kiválasztott kutatókkal
felveszi a kapcsolatot. Ezt követően minden hónap végén értékelik az időközben
beérkezett pályázatokat, amíg a pályázatra szánt pénzügyi keret ki nem merül.
 A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/dissemination-espon-results-amongscientific-community-%E2%80%93-call-early
Felhívás a Tudományos Tanácsadói Testülethez való csatlakozásra
A felhívás célja egy külső szakértői lista összeállítása a Tudományos Tanácsadó Testület
felállítása érdekében. A testület célja, hogy előmozdítsa a területi dimenzió szerepét a
fejlesztéspolitikában és együttműködési programokban, kutatási eredmények létrehozása,
hatóságok és más szereplők számára történő ismeretátadás révén.
A szakértői fórum tevékenységei között szerepel például az ESPON kutatásokkal kapcsolatos
kritikai szakértői vélemény készítése, ESPON kutatások tematikus irányait kialakító
műhelybeszélgetésen való részvétel, vagy a pályakezdő kutatói felhívás keretében támogatott
hallgatók mentorálasa.
 Szerződhető összeg: 750 euró munkanaponként/elvégzett feladatonként. Maximum
15.000 eurót kaphat egy kutató a Tudományos Tanácsadó Testület keretében elvégzett
feladatokért (a testületre elkülönített teljes keret 130.000 euró)
 A felhívás 20 hónapon keresztül áll nyitva (2022. június 30-ig), az első benyújtási
határidő 2020. november 30. Az ESPON program a benyújtott pályázatokat kiértékeli és
a kiválasztott kutatókkal felveszi a kapcsolatot. Ezt követően minden hónap végén
értékelik az időközben beérkezett pályázatokat, és frissítik a szakértői fórum listáját.
 A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-scientific-advisory-panelexternal-experts
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Események
ESPON Szeminárium



Méltányos átállás és helyreállítás Európa városaiban és régióiban
2020. november 18-19., online

A járványhelyzetre való tekintettel a novemberi ESPON szeminárium két napos online
rendezvény formájában kerül megrendezésre, az interaktív programok minden érdeklődő
számára nyitottak.
Az ESPON hét a TerritoriALL magazin második számának megjelenésével veszi kezdetét. A
kiadvány többek között videó üzeneteket tartalmaz David Sassoli-tól, az Európai Parlament
elnökétől, valamint Manolis Kefalogiannis-tól, a Méltányos Átállást Támogató Alapról
beszámoló parlamenti előadótól. A magazin továbbá bemutatja a legfrissebb ESPON projektek
eredményeit, a novemberi tematikus rovat a COVID-19 területi hatásaival foglalkozik.
Emellett bemutatásra kerül két új szakpolitikai jelentés, melyek a „karbonmentesítésben”
elöljáró régiókkal, a tengeri területrendezéssel és a tenger-szárazföld kölcsönhatásokkal
kapcsolatos ESPON eredményeket foglalják össze.
Kiemelt események:
 November 18, szerda, 14.00-15.00
ESPONtalk „Összeegyeztethető-e az energiagazdaság "karbonmentesítése" a régiók és
városok méltányos gazdasági átállásával?” – a beszélgetésen többek között részt vesz
Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem közgazdásza
 November 19, csütrötök, 10.30-11.30
ESPONWeek debate „A méltányos átállás helyre tudja-e állítani a régiókat és
városokat?” – kerekasztal beszélgetés Elisa Ferreira, kohézióért és a reformokért
felelős uniós biztos részvételével
Az eseményen való részvétel és a kiadvány letöltése nem regisztrációhoz kötött.
A
rendezvénnyel
kapcsolatos
hírlevélre
az
alábbi
linken
lehet
feliratkozni:
https://qiwuy30o.sibpages.com/
Az eseménnyel kapcsolatos hírek folyamatosan frissülnek az ESPON honlapján:
https://www.espon.eu/just-transition-and-recovery-cities-and-regions-europe

3

ESPON 2020 HÍRLEVÉL No. 37.
2020. november
Régiók és Városok Európai Hete
Elérhetőek a Régiók és Városok Európai Hetén (EWRC) elhangzott előadások. Az EU regionális
politikájával foglalkozó legfontosabb rendezvénysorozat idén virtuális formában került
megrendezésre.
Több mint 100 műhelybeszélgetés közül válogathattak a résztvevők, több esemény az ESPON
program szervezésében vagy közreműködésével zajlott. Ezekről további információ található
az ESPON honlapján: https://www.espon.eu/ewrc-2020
Az előadások az alábbi linken visszahallgathatóak: https://euregionsweek2020-video.eu/replay

Kiadványok
Magyarország az ESPON kutatások tükrében
Az ESPON program az idei évben minden partnerország számára
készített egy rövid tanulmányt, melynek célja a 2014-2020
közötti időszakban készült ESPON eredmények összefoglalása, az
adott országra releváns megállapítások kiemelésével.
A Magyarországot bemutató kiadványban a kutatásokat a
kohéziós politika 2021-2027 közti prioritásaihoz igazítva
ismerhetik meg az érdeklődők.
A tanulmány a rendelkezésre álló, különböző időpontban készült
eredmények gyűjteménye, nem egy naprakész, átfogó elemzés. A
kiadvány fő célja az ESPON kutatások széleskörű bemutatása
egy-egy ország középpontba helyezésével.
A 23 térképből álló gyűjteményhez a jövőben magyar fordítás is
készül, az angol nyelvű kiadvány az alábbi oldalon érhető el:
https://www.espon.eu/country-fiche
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ESPON kézikönyvek egy helyen összegyűjtve
A 2020 utáni programozási időszak tervezési szakaszába lépve a nemzeti és helyi szereplők
sokszor
keresnek
iránymutatást
szükségleteik
felméréséhez,
fejlesztéspolitikájuk
kialakításához. Hatékony eszközökre, bevált módszerekre és gyakorlati támogatásra van
szükségük a tervezési folyamat során.
Az elmúlt évek folyamán az ESPON program keményen dolgozott a területi kutatások
tudásbázisának bővítésén. Az alkalmazott kutatások, célzott elemzések és eszközök rengeteg
információt kínálnak a döntéshozók számára a legrelevánsabb tématerületeken. Annak
érdekében, hogy az ESPON eredmények mindenki számára könnyen hozzáférhetővé váljanak,
a kutatási projektek keretében több kézikönyv készült, melyek segítik a döntéshozókat az
ESPON eredmények felhasználásában. A 2014-2020 között készült kézikönyvek most egy
oldalra összegyűjtve megtalálhatóak az ESPON honlapján, a lista rendszeresen frissítésre
kerül. A kézikönyvek átfogóan bemutatják egy-egy ESPON projekt legfontosabb
megállapításait, lépésről lépésre útmutatást kínálnak a polgárok életszínvonalát javító
szakpolitikák kialakításához.
Az ESPON szakértői csapata szívesen nyújt segítséget a kézikönyvek használatával
kapcsolatban felmerülő kérdésekben és a projekt eredmények összegzésében. Bármilyen
kérdéssel bizalommal fordulhatnak az ESPON program munkatársaihoz az info@espon.eu email címen.
A kézikönyvek a https://www.espon.eu/handbooks linken érhetőek el, az alábbi témák köré
csoportosítva:







Éghajlat, környezet és energia
Európai Területi Együttműködés
Területrendezés
Kormányázás
Demográfia, szolgáltatások, életminőség
Migráció és turizmus

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

5

