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A hírlevél tartalmából
Három új közbeszerzési felhívást hirdet az ESPON program
A célzott kutatási projektekre június 3-ig várják az ajánlatokat.
Nyitva áll az ESPON program célzott elemzésekre vonatkozó felhívása
2019. június 28-ig várja a program a területi szereplők, hatóságok, önkormányzatok célzott
kutatásokra vonatkozó témajavaslatait.

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


„Carrying capacity methodology for Tourism 4.0”
A projekt célja, hogy segítse a helyi vezetőket régiójuk helyzetének értékelésében és a
térség fenntartható turizmusa szempontjából sérülékeny pontok azonosításában.
Emellett a projekt ajánlásokat készít az európai, regionális és helyi szakemberek
számára arra vonatkozóan, hogy miként tudják területi sajátosságaikat figyelembe
venni a turisztikai célpontok teherbíró képességének meghatározása során.
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. június 3. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: www.espon.eu/tourism



„Metropolitan Industrial Spatial Strategies & Economic Spraw”
A projekt célja, hogy hét esettanulmány alapján megvizsgálja a gyártási, ipari és
foglalkoztatási bázisok változó telephely választási preferenciáit és a nagyvárosok
ehhez kapcsolódó fejlesztési kihívásait. A kutatás emellett ajánlásokat készít a tervezési
és fejlesztéspolitikai folyamatokhoz.
Maximálisan szerződhető összeg: 265.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. június 3. 14:30
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: www.espon.eu/EconomicSprawl



„Business Development Opportunities on External EU Borders”
A projekt célja, hogy Lettország, Litvánia és Románia példáján megvizsgálja az EU
külső határain a vállalkozások fejlesztésével és befektetések vonzásával kapcsolatos
kihívásokat és lehetőségeket, valamint támogatási eszközöket ajánljon az egyes
térségek számára.
Maximálisan szerződhető összeg: 250.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2019. június 3. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: www.espon.eu/ExternalEUBorders

ESPON 2020 H Í R L E V É L No. 29.
2019. április
Célzott elemzési felhívás területi szereplők részére
2019. június 28-ig várja az ESPON EGTC a területi szereplők célzott kutatásokra vonatkozó
témajavaslatait.
A
célzott
elemzéseket
szakpolitikai
szereplők
és
döntéshozók
kezdeményezhetik, a tanulmányok kifejezetten a területi szereplők igényeihez igazodnak. A
pályázat során nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok, nagyvárosok, helyi vidéki
közösségek, irányító hatóságok, illetve egyéb területi együttműködési szervezetek
pályázhatnak érdekelt félként (stakeholder) és javasolhatnak kutatási témát. Ha a projekt
támogatást nyer, az ESPON kiválasztja és teljes mértékben finanszírozza a szakértőket az
elemzési munka elvégzésére. A tanulmányok költségvetése rugalmas, jellemzően
projektenként körülbelül 250 000 euró.
Bővebb információ: www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses

Események
eHEALTH - Digitális egészségügy jövője az EU-ban
 2019. május 22., Oulu (Finnország)
 Program és regisztráció: www.espon.eu/finland
Határon átnyúló együttműködés és programozás Közép-Európában
 2019. június 11., Drezda
 Program és regisztráció: www.espon.eu/dresden
A rendezvény bemutatja, hogy miként lehet felhasználni az ESPON kutatásokat a határokon
átnyúló funkcionális várostérségek tervezéséhez, irányításához és szolgáltatásaihoz
kapcsolódóan. Az esemény többek között a határon átnyúló Interreg programok tervezéséhez,
közös beruházások és közszolgáltatások megvalósításához, valamint a helyi és regionális
közigazgatás kapacitásfejlesztéséhez nyújt segítséget.
ESPON Szeminárium
 Funkcionális térségek szerepe a területi kohézióban
 2019. június 19-20., Jászvásár (Iași)
 Program és regisztráció: www.espon.eu/iasi
A következő ESPON szeminárium az Európai Unió Tanácsa román elnökségének keretében
kerül megrendezésre. A szeminárium körbejárja, hogy miként lehet a funkcionális térségek
segítségével összehangolni a szakpolitikai beavatkozások és fejlesztések területi léptékét.
Milyen szerepet játszanak a funkcionális térségek a területi kohézióban? Hogyan tudnak a
hanyatlóban lévő régiók profitálni a funkcionális városi térségeket figyelembe vevő
politikaalkotásból? Hogyan mérhetőek a fejlesztések a funkcionális térségekben?
A fenti kérdéseken kívül a szeminárium betekintést nyújt a területi kohéziós tárgyalások
számos témakörét érintő legfrissebb ESPON projektekbe, például a pénzügyi eszközök, a zöld
infrastruktúra, a körforgásos gazdaság, a migráció, a fiatal kori munkanélküliség, a területi
hatásvizsgálat, a város-vidék kapcsolat és a kulturális örökség területén.
ESPON eszköztár
 2019. június 27.,Pozsony
 www.espon.eu/training-open-data-bratislava
Az ESPON program létrehozott egy nyílt adatportált, amely lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy helyi, regionális, nemzeti és európai szinten nyomon követhessék és elemezzék
a társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztéseket. Az adatbázis több mint 700 mutatót
tartalmaz 12 tematikus kategóriába sorolva, a felhasználóbarát felületen ábrák és térképek
készítésére is adott a lehetőség.
Az adatbázis használatát támogató április 10-ei e-learning képzés előadásai az alábbi honlapon
érhetőek el: www.espon.eu/e-learning-open-data-journalism
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Kiadványok
“Danube economies, ecosystems, cross-border services and territorial
challenges”

Az április 4-én, Bécsben megrendezésre kerülő ESPON konferencia a
Duna régió területi folyamataira koncentrált. A rendezvényhez kötődő
kiadvány a Duna régió gazdaságával, ökoszisztémájával, határon átnyúló
szolgáltatásaival
és
területi
kihívásaival
kapcsolatos
ESPON
eredményeket összegzi. A kiadvány és a konferencián elhangzott
előadások elérhetőek az alábbi honlapon: www.espon.eu/danube

Friss projektjelentések az ESPON weboldalán
1. specifikus célkitűzés: Alkalmazott kutatások
 MIGRARE - Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe Interim Report
 Financial Instruments and Territorial Cohesion Interim Report
 CIRCTER - Circular Economy and Territorial Consequences Draft Final Report
2. specifikus célkitűzés: Célzott elemzések
 BT2050 – Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region Inception Report
 ACPA – Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices
Inception Report
 HERITAGE - The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource:
Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators Interim Report
 URRUC - Urban-rural connections in non-metropolitan areas Interim Report
 eHEALTH - Future Digital Health in the EU Final Report
 CPS - Cross-border Public Services Final Report
3. specifikus célkitűzés: Területi megfigyelések és területi elemzések eszközei
 ESPON FUA tool - Functional Urban Areas and Regions in Europe Inception Report
 Big Data for Territorial Analysis and Housing Dynamics Interim Report
4. specifikus célkitűzés: Szélesebb körű tájékoztatás
 Transnational Outreach Support 2016-2019 Annual Work Plan 2019

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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