ESPON 2020 HÍRLEVÉL No. 32.
2019. október
A hírlevél tartalmából
Kérjük, ossza meg tapasztalatait az ESPON 2020 programmal kapcsolatban!
Megkezdődött a 2020 utáni ESPON program előkészítése. Egy rövid kérdőív segítségével
szeretnénk összegyűjteni a magyarországi szereplők tapasztalatait és javaslatait
Több témakörben várhatóak új felhívások
Alkalmazott kutatási, célzott elemzési, valamint eszköztár fejlesztési projektek meghirdetése
várható
Webinárium – határon átnyúló szolgáltatások a magyar határtérségben
November 12-én kerül sor a magyar határtérségekre fókuszáló online szemináriumra
Megnyílt a regisztráció a finnországi ESPON szemináriumra
Helsinkiben bemutatásra kerül az Európa területi helyzetképe című jelentés, amely az EU
2020+ szakpolitikai célkitűzésekhez igazítva mutatja be az ESPON eredményeket.

Kérdőív
Megkezdődött a 2020 utáni ESPON program előkészítése. Az alábbi kérdőív segítségével
szeretnénk felmérni a magyarországi szervezetek tapasztalatait és javaslatait a programmal
kapcsolatban: https://forms.gle/M9o2mhUxsdtQbvuG8
A kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe, válaszaikat 2019. november 17-ig várjuk!

Felhívások
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
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Események
A munkaerőpiac jövőjének területi dimenziói Dél-Európában
 2019. október 30., Bukarest, Románia
 Program és regisztráció: www.espon.eu/romania
A szeminárium a dél-európai munkaerőpiac területi vonatkozásait vizsgálja, a következő
kérdésekre keresve válaszokat:
- Milyen hatást gyakorol az EU tudásgazdaságra fókuszáló beruházási, foglalkoztatási és
növekedési szakpolitikája a munkahelyteremtés földrajzi eloszlására, a regionális
fejlődésre és területi kohézióra?
- Miként befolyásolja a munkahelyteremtés területi mintázata a régiók jövőbeni fejlődési
útjait?
- Milyen lehetőségei vannak a hátrányosan érintett régióknak arra, hogy ténylegesen ki
tudják használni helyi adottságaikat és a továbbgyűrűző hatásokat?
A határon átnyúló közszolgáltatásokban rejlő lehetőségek a magyarországi és
szomszédos határtérségekben - Webinárium
 2019. november 12.
 Program és regisztráció: www.espon.eu/CPS-webinar-hungary
Az ESPON program célzott elemzést készített a határon átnyúló közszolgáltatásokról (CPS),
amely azok hozzáadott értékét és továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálja. A webinárium a
magyarországi és szomszédos határtérségekre fókuszálva mutatja be a tanulmány
legfontosabb megállapításait, továbbá a közszolgáltatásokban rejlő lehetőségeket középeurópai jó gyakorlatokkal is szemléltetik. Az online szeminárium helyi és regionális
önkormányzatok, szolgáltatók és a határon átnyúló programok szereplői számára is érdekes
lehet. Az ESPON jelentés megállapításait a CESCI tapasztalatai egészítik ki a térségre
vonatkozó sajátosságokkal.
A szeminárium programját a résztvevők összetételéhez és érdeklődéséhez igazítják, a
kérdéseket és ajánlott témákat angol vagy magyar nyelven az alábbi email címre várják a
szervezők: andre.henriques@inova.business. A webinárium angol nyelven zajlik majd, de a
résztvevők kérdéseiket vagy észrevételeiket magyar nyelven is megtehetik.
A határon átnyúló közszolgáltatásokkal foglalkozó ESPON projekt (www.espon.eu/CPS) és
szakpolitikai jelentés (www.espon.eu/cps-brief) elérhető az ESPON honlapján.
Nagyvárosok kormányzása és funkcionális térségek –
határok és funkcionalitás meghatározása
 2019. november 14., Prága, Csehország
 Program és regisztráció:
www.espon.eu/czech-republic
ESPON Szeminárium
 Európa területi helyzetképe: A digitális innováció utat
teremt a területi kohézió számára
 2019. november 27-28., Helsinki, Finnország
 Program és regisztráció: www.espon.eu/Helsinki-2019
A következő ESPON szeminárium az Európai Unió Tanácsa finn
elnökségének keretében kerül megrendezésre.
A szemináriumon bemutatásra kerül az Európa területi helyzetképe című ESPON jelentés,
amely az EU 2020+ szakpolitikai célkitűzésekhez igazítva mutatja be az ESPON eredményeket.
A kiadvány célja, hogy támogatást nyújtson a 2020 utáni időszak tervezési folyamatához.
A szeminárium emellett a digitális innovációban rejlő lehetőségekre koncentrál a városi
térségekben, amely a finn elnökség központi témája.
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Friss projektjelentések az ESPON weboldalán
1. specifikus célkitűzés: Alkalmazott kutatások
 Financial Instruments and Territorial Cohesion – Draft Final Delivery
2. specifikus célkitűzés: Célzott elemzések
 HERITAGE - The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development
Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic
Indicators – Draft Final Delivery
 SHARING – Stocktaking and assessment of typologies of Urban Circular Collaborative
Economy initiatives – Interim Delivery
3. specifikus célkitűzés: Területi megfigyelések és területi elemzések eszközei
ESPON FUORE - Functional Urban Areas and Regions in Europe – Interim Delivery
 SoET – State of the European Territory Report – Interim Report

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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