ESPON 2020 HÍRLEVÉL No. 34.
2020. március
A hírlevél tartalmából
Új közbeszerzési felhívások jelentek meg az ESPON honlapján
Alkalmazott kutatási, célzott elemzési és eszköztár fejlesztési felhívásra várják az ajánlatokat
Több témakörben várhatóak új felhívások
Több célzott elemzési projekt, valamint PhD hallgatók számára elérhető pályázati lehetőség
meghirdetése várható
Megjelent az „Európa területi helyzetképe” című ESPON jelentés
A kiadvány a 2020 utáni időszak tervezési folyamatához kíván támogatást nyújtani, a jelentés
az EU 2020+ szakpolitikai célkitűzésekhez igazítva mutatja be az ESPON eredményeket
Álláslehetőségek az ESPON programnál
Az ESPON Európai Területi Társulás igazgatói és projekt szakértői pozícióra keres munkatársat

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


"Digital innovation in governance and public service provision"
Az alkalmazott kutatási projekt célja megvizsgálni, hogy a digitális innováció miként
alakította át a közszférát, illetve a közszféra által nyújtott szolgáltatásokat, figyelembe
véve az európai régiók és városok különböző társadalmi-gazdasági, kulturális és
környezeti adottságait.
Maximálisan szerződhető összeg: 750.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. március 23. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: www.espon.eu/participate/calls/opencalls/call-tenders-digital-innovation-governance-and-public-service-provision



"Quantitative Greenhouse Gas Impact Assessment Method for Spatial Planning
Policy (QGasSP)"
A célzott elemzési projekt célja egy olyan módszertan kidolgozása, amely lehetővé teszi
az országos, regionális és helyi hatóságok számára, hogy meghatározzák a
területrendezési politikák üvegházhatást okozó gázok kibocsátására gyakorolt hatását.
Maximálisan szerződhető összeg: 290.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. március 27. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon: www.espon.eu/participate/calls/opencalls/quantitative-greenhouse-gas-impact-assessment-method-spatial-planning
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"ESPON tool for mapping soft territorial cooperation areas and initiatives
(ESPON Actarea tool)"
A projekt célja egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát webalkalmazás létrehozása,
mely az „ESPON ACTAREA” célzott elemzés (www.espon.eu/actarea) keretében
készített térképeken és intézményi feltérképezésen alapul. A szolgáltató feladata a
lehető legtöbb platform által támogatott eszköz kifejlesztése a különböző területi
szintek szakemberei számára.
Maximálisan szerződhető összeg: 120.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. április 1. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:www.espon.eu/participate/calls/opencalls/espon-tool-mapping-soft-territorial-cooperation-areas-and-initiatives

Várható felhívások


Célzott elemzés
*Targeted territorial analysis of spatial progress and integrated development
opportunities of large lakes in Europe (LAKES); vezető érdekelt fél: Balatoni Integrációs
és Fejlesztési Ügynökség (HU)
*The role and future perspectives of cohesion policy in the strategic planning of
metropolitan areas and cities (METRO); vezető érdekelt fél: Metropolitan City of Turin
(IT)
*Sustainable transport infrastructure in the strategic urban region Eurodelta (STISE);
vezető érdekelt fél: Province of Zuid-Holland (NL)



Pályázat PhD hallgatók számára
Az ESPON program 2020-ban új lehetőséget hirdet PhD hallgatók számára az ESPON
eredményekkel kapcsolatos kutatások támogatására, melynek célja az ESPON
eredmények tudományos életbe való hatékonyabb becsatornázása.

Kiadványok
“Európa területi helyzetképe – State of the European Territory”
Az Európa területi helyzetképe című ESPON jelentés az EU 2020+ szakpolitikai célkitűzésekhez
igazítva mutatja be az ESPON eredményeket. Az ESPON tanulmányok legrelevánsabb
megállapításait a 2020 utáni időszak alábbi célkitűzései köré csoportosítja a kiadvány:
1. intelligensebb Európa az innováció, a digitalizálás, a
gazdasági átalakulás, valamint a kis- és középvállalkozások
támogatása révén;
2. zöldebb, karbonmentes Európa, amely végrehajtja a
Párizsi
Megállapodást,
valamint
beruház
a
tiszta
energiaforrásokra
való
átállásba,
a
megújuló
energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe;
3. jobban összekapcsolt Európa, amely stratégiai szállítási
és digitális hálózatokkal rendelkezik;
4. szociálisabb Európa, amely megvalósítja a szociális jogok
európai pillérét, támogatja a minőségi foglalkoztatást, az
oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és az
egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést;
5. polgáraihoz közelebb álló Európa, amely Európa szerte
támogatja a helyileg irányított fejlesztési stratégiákat és a
fenntartható városi fejlődést.
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A kiadvány célja, hogy támogatást nyújtson a 2020 utáni időszak tervezési folyamatához.
A jelentés hagyományos kiadványként letölthető, valamint interaktív térképeket tartalmazó
online formában elérhető az alábbi honlapon: https://soet.espon.eu/
Falu Város Régió – fókuszban a falu, tanya, vidék
Elektronikus formában is elérhető a Falu Város Régió című hazai
területfejlesztési szakmai folyóirat legújabb lapszáma, melynek
fókuszában a kistelepülések, a falvak és a tanyák állnak. A kiadvány
betekintést nyújt többek között a városok és a vidék kapcsolatának
alakulásába, a vidékfejlesztés eredményeibe és a hátrányos
helyzetű települések fejlődésébe, de olvashatók jó példákat
bemutató esettanulmányok, tudományos közlések is.
A Falu Város Régió 2018 elérhető a következő weboldalon:
https://regionalispolitika.kormany.hu/falu-varos-regio”

Álláslehetőségek az ESPON Programnál
2020 márciusától megüresedik az ESPON2020 program szakmai tartalmának megvalósításáért
felelős ESPON Európai Területi Társulás (ESPON EGTC) igazgatói pozíciója.
Az igazgató általános felelősséggel tartozik az ESPON EGTC munkájáért, beleértve az
ESPON2020 program szakmai tevékenységeit magába foglaló egyetlen művelet koordinálását,
irányítását, tervezését és végrehajtását.
 A pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 15.
 Az álláshirdetéssel kapcsolatos további információ az alábbi linken található:
www.espon.eu/director-espon-egtc
Az ESPON EGTC emellett projekt szakértő pozícióra keres munkatársat, 18 hónapos
határozott idejű szerződéssel.
 A pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 20.
 Az álláshirdetéssel kapcsolatos további információ az alábbi linken található:
https://www.espon.eu/project-expert

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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