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(1) ESPON 2020 programindító szeminárium
2015. június 3-4-én Lettországban, Jurmalában
rendezték meg az ESPON 2020 programindító
szemináriumot. A rendezvényre mintegy 120
résztvevő érkezett Európa számos országából,
képviselték magukat jelentős partnerszervezetek és
szakpolitikai
intézmények
is.
Az
eseményen
bemutatták
az
ESPON
2020
program
végrehajtásának újdonságait, a program által támogatni tervezett tevékenységeket,
majd egy rövid vitafórumra is sor került.
A szemináriumon elhangzott prezentációk az irányító hatóság oldaláról letölthetők:
http://www.dat.public.lu/actualites/2015/06/03_ESPON_Event_Lettonie/index.html

(2) Felmérés az ESPON 2020 partnerek bevonásával
Az ESPON 2020 program irányító hatósága felmérést
indított, amelynek célja az ESPON 2020 eredményeit
mérő
indikátorok
kiinduló
értékeinek
meghatározása.
Ez
alapján
a
program
végrehajtásának későbbi szakaszában mérhető lesz a programcélok teljesülése és
azok hozzájárulása a különböző szakpolitikák fejlődéséhez.
Az irányító hatóság kérésével összhangban ezúton kérjük a magyar partnerek
segítségét az online kérdőív kitöltésével 2015. június 30-ig. A kérdőív az alábbi
linken érhető el, kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe:
www.surveymonkey.com/r/espon_survey
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(3) A területi együttműködés jelentősége az európai városok jövőjében
A területi kohézióról és az európai területi fejlődésről jelenleg zajló
szakpolitikai diskurzus fókuszában az európai városok szerepelnek. A
2015. júniusban leköszönő lett EU-elnökségi ciklus is kiemelt
figyelmet szentelt az európai településhálózathoz tartozó városoknak,
sokoldalú fejlődési lehetőségeiknek és az előttük álló területi
kihívásoknak.
Az ESPON nemrég publikált cikke szerint a rendelkezésre álló területi
tények alapján arra lehet következtetni, hogy a városok közötti
együttműködés más területek (pl. egyéb városok, közeli települések, rurális
környezet) számára is előnyökkel szolgálhat, mivel így közös, koordinált fellépésre,
valamint a létező adottságok és erőforrások jobb kihasználására nyílik lehetőség.
Bizonyos tevékenységek, szolgáltatások befogadása a városok közötti együttműködés
esetén válik fenntarthatóvá, ami növeli a városok vonzerejét helyi és regionális
összevetésben.
A publikáció elérhető az alábbi linken:
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_MapsOfTheMonth/map1501.htm
l

Az ESPON program weboldala: http://www.espon.eu/main/
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban. (szerk.: Móricz Ádám)
E-mail: adam.moricz@ngm.gov.hu
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/

2

