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A hírlevél tartalmából
Két új közbeszerzési felhívás jelent meg az ESPON program honlapján
A Covid-19 járvány területi hatásaival, valamint korábbi ESPON 2020 kutatások adatainak és
térképeinek frissítésével kapcsolatban várják az ajánlatokat
Felhívás 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 kutatók jelentkezését
Területi Agenda 2030 Atlasz
Megjelent a 2020 decemberében elfogadott Területi Agenda 2030 prioritásaihoz kapcsolódó
térképgyűjtemény
Gyakornoki lehetőség az ESPON Programnál
Az ESPON program két gyakornoki pozíciót hirdet 5 hónapos időtartamra

Aktuális felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) közbeszerzési felhívást hirdet az alábbi
projektre vonatkozóan:
• „Territorial impacts of Covid-19 and policy answers in European regions and
cities”
Az alkalmazott kutatás célja, hogy frissítse a nemrég lezárult, Covid-19 járvány területi
hatásaival kapcsolatos ESPON projekt (www.espon.eu/geocov) megállapításait és
módszertanát. A jelenlegi projekt célja, hogy megvizsgálja a korlátozások társadalmigazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott regionális és helyi intézkedések
hozzáadott értékét.
Maximálisan szerződhető összeg: 350.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2021. március 9.
További információ a felhívásról és a közbeszerzési eljárás menetéről a következő
oldalon található:
www.espon.eu/territorial-impacts-covid-19-and-policy-answers-european-regions-andcities


„ESPON 2020 data and maps updates II"
A szolgáltatás célja az ESPON 2020 program első alkalmazott kutatásaiban szereplő
adatok és térképek frissítése. A projekt keretében egy vagy több szolgáltató kerül
kiválasztásra az egyes részfeladatokra. A megbízás magába foglalja adatok és metaadatok gyűjtését, idősorok összeállítását, jelenlegi adathiányok pótlását, minőségellenőrzést, valamint az adatok ESPON 2020 adatbázisba való integrálását. Emellett a
szolgáltatás részét képezi rövid adatelemzések és térképek készítése, valamint ehhez
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kapcsolódó értékelések és kulcsfontosságú megállapítások megfogalmazása a
szakpolitikai döntéshozók számára.
Maximálisan szerződhető összeg részfeladatonként:
o Updating and integrating EMPLOY datasets and maps: 30.000 euró
o Updating and integrating LOCATE datasets and maps: 30.000 euró
o Updating and integrating PROFECY datasets and maps: 40.000 euró
o Updating and integrating Big Data and Housing datasets and maps: 75.000 euró
o Updating and integrating CLIMATE datasets and maps: 50.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2021. március 30.
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-data-and-mapsupdates-ii
Felhívás pályakezdő kutatók számára
Az ESPON program 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 2020 novemberétől 14 hónapon keresztül áll nyitva. A program minden
hónap végén értékeli 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 2022. június 30-ig áll nyitva, a program minden hónap végén értékeli az
időközben beérkezett pályázatokat, és frissíti 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
Természeti örökség és fenntartható turizmus a Covid-19 utáni időszakban



2020. február 25., online
Regisztráció: https://www.espon.eu/landscape-heritage-and-sustainable-tourism-postcovid-period-peer-learning-workshop
A műhelybeszélgetés középpontjában Izland kidolgozás alatt álló, természeti örökségen
alapuló turisztikai stratégiája áll. A beszélgetés során példákat ismerhetnek meg a résztvevők
a fejlesztési kihívások terület specifikus megközelítésével kapcsolatban. A diskurzus körüljárja,
hogy az ESPON eredmények miként járulhatnak hozzá a nemzeti szakpolitikai eszközök
továbbfejlesztéséhez, továbbá a nemzeti és regionális szereplők miként tudják (jobban)
felhasználni a transznacionális tudást és a más országokból származó esettanulmányokat.

Kiadványok
TERRITORIALL2 - ESPON szeminárium
A német EU elnökség keretében tervezett ESPON szeminárium
virtuális formában került megrendezésre, az online beszélgetések
mellett egy átfogó kiadvány mutatja be a legfrissebb ESPON
eredményeket. A kiadvány tematikus fókuszában a koronavírus
járvány területi hatásai, valamint a régiók és városok által hozott
szakpolitikai intézkedések állnak, betekintést engedve a témában
készült friss ESPON kutatásba. Két új szakpolitikai jelentés is
bemutatásra kerül, az egyik a szén kivonása miatt különösen
érintett régiókkal, a másik a tengeri területrendezéssel és
szárazföld-tenger kölcsönhatásokkal foglalkozik. Emellett a
kiadványban megismerkedhetnek a Területi Agenda 2030 pilot
kezdeményezésivel és a német EU elnökség által közzétett
Területi Agenda 2030 Atlasszal.
A kiadvány online változata interaktív funkciókat tartalmaz (pl.
beágyazott video üzenetek, linkek, bővebb információ a
szerzőkről és egyes térképekről), de hagyományos PDF formátumban is letölthető az alábbi
linkről: https://www.espon.eu/magazine

Szakpolitikai jelentés: Strukturális változás
kivonása miatt különösen érintett régiókban

a

szén

A Méltányos Átállást Támogató Alapra irányuló javaslat 108
jelentős szén-infrastruktúrával rendelkező európai régiót és közel
237 000 szénkitermeléshez kapcsolódó munkahelyet azonosít. A
szénrégiók
különösen
veszélyeztetettek,
mivel
regionális
gazdaságuk történelmileg összefonódik a szénkitermeléssel és
energiatermeléssel. A szakpolitikai jelentés röviden összefoglalja
a közelmúltban végzett kutatásokat, ESPON eredményeket és
szakpolitikai ajánlásokat a szén kivonása miatt különösen érintett
régiók strukturális átalakulásával kapcsolatban.
A kiadvány az alábbi oldalon érhető el:
https://www.espon.eu/structural-change
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Területi Agenda 2030 Atlasz
A német EU elnökség alatt, 2020. december 1-én fogadták el a területi kohézióért felelős
tagállami miniszterek a Területi Agendának – az Európai Unió stratégiai szintű területpolitikai
iránymutatásának – felülvizsgálatát. A megújított iránymutatás célja, hogy az európai, nemzeti
és regionális szakpolitikák területiségét erősítő alapdokumentumként szolgáljon a következő
évtizedben.
A Területi Agenda 2030 legfontosabb cselekvési területeihez kapcsolódóan Németország
Építésügyi, Város- és Területfejlesztési Szövetségi Kutatóintézete az ESPON programmal
együttműködésben összeállított egy térképgyűjteményt. A térképek a Területi Agenda két
átfogó célkitűzéséhez – igazságos és zöld Európa – igazodnak, a demográfiai változások és
migráció területi különbségeit, a városok és régiók versenyképességét, valamint a környezettel
és a természeti erőforrásokkal kapcsolatos folyamatokat mutatják be. Az Atlasz továbbá
részletes információt tartalmaz a térbeli jellemzőkről és térszerkezetekről. A Területi Agenda
2030 tartalma és ajánlásai a www.territorialagenda.eu honlapon, a Területi Agenda 2030
Atlasz pedig a www.atlasta2030.eu honlapon tekinthető meg.

Gyakornoki lehetőség az ESPON Programnál
Az ESPON program egy-egy gyakornoki pozíciót hirdet 5 hónapos időtartamra az Evidence and
Outreach, valamint az Administration and Management részlegre. 2021 március 14-ig várják a
kommunikáció, terület- és településfejlesztés, földrajz, regionális gazdaságtan, európai
tanulmányok, politikatudomány, pénzügyi menedzsment vagy más releváns szakterületen
tanuló hallgatók jelentkezését (a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt egyetemi
jogviszonnyal kell rendelkezni).
További információ: https://www.espon.eu/traineeship-espon-egtc
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Kérdőív
Az ESPON 2020 Program az alábbi rövid kérdőív segítségével szeretné felmérni az ESPON
tanulmányokkal, eszközökkel és rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatokat. A kérdőív
kitöltése 10 percet vesz igénybe, a következő linken érhető el:
https://s.surveyanyplace.com/espon-survey-2020

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
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