ESPON 2020 HÍRLEVÉL No. 40.
2021. november
A hírlevél tartalmából
ESPON hét – SAVE THE DATE!
November 29. és december 3. között hibrid formában megrendezésre kerülő esemény sorozat.
ESPON szeminárium – Életminőségi szempontok a helyi fejlesztési döntéshozatalban
Az ESPON hét keretein belül kerül megrendezésre.
Széleskörű konzultáció – Az ESPON 2030 Program Tematikus Akcióterveiről (TAP)
Részvételi egyeztetés az ESPON 2030 Program első négy Tematikus Akciótervéről.
Lezajlott a Régiók és Városok 19. Európai Hete – Online elérhetőek az elhangzott
előadások.
Megjelent elektronikus kiadványunk – amelyben hazai intézmények részvételével
megvalósult Interreg projekteket ismertetünk.

Események
ESPON hét: Életminőségi szempontok a helyi fejlesztési döntéshozatalban





2021. november 29. – december 3.
Online és személyesen: Bled, Szlovénia
Regisztráció
Részletes program:
https://www.espon.eu/quality-life

A komplex eseménysorozat központi témája az
életminőség javítását szolgáló területi szakpolitikai
megoldások lesznek. Az ESPON hét keretében sor
kerül majd az ezt a témát körüljáró ESPON
szemináriumra, továbbá a 2021–2027 közötti időszakban megvalósuló ESPON 2030 programot
előkészítő Tematikus Akciótervek (TAP-ok) első széleskörű konzultációjára is.
ESPON szeminárium: Életminőségi szempontok a helyi fejlesztési döntéshozatalban





2021. december 1–2.
Online és személyesen: Bled, Szlovénia
Regisztráció
Részletes program: https://www.espon.eu/quality-life

Az ESPON hét keretein belül megrendezésre kerülő szeminárium fő témája – a szlovén
elnökség prioritásaival összhangban – az életminőség mérésének lehetőségei és szerepe a
szakpolitikai döntéshozatalban. Szó lesz többek között a területi- és népesség-központú
szakpolitikákról, a COVID-19 hatásairól, valamint bemutatásra kerülnek majd az ezt a témát
vizsgáló ESPON kutatás eredményei is. Minden előadást nyílt vita és párbeszéd követ majd a
személyesen és online bekapcsolódó résztvevőkkel. A szemináriumra különösen várják a helyi
és regionális döntéshozókat, kohéziós politikával, területi együttműködésekkel foglalkozó
szakértőket és kutatókat, valamint a további érdeklődőket.
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Felhívás széleskörű konzultációra
Konzultáció az ESPON 2030 program Tematikus Akcióterveiről (TAP)





2021. november 30. 14:00 – 18:00
Online és személyesen: Bled, Szlovénia
Regisztráció az ESPON héttel egybekötve
További információk: https://www.espon.eu/quality-life

A konzultáció a 2021–2027 közötti időszakban megvalósuló ESPON 2030
programot előkészítő első esemény. Célja egyrészt figyelemfelhívás, a
következő évek tematikus munkafolyamatainak bemutatása. Másrészt az
ESPON program iránt érdeklődők és a program érintettjeinek aktív
bevonása a tematikus akciótervek témáihoz kapcsolódó tudományos
álláspont feltérképezéséhez, a tapasztalatcsere ösztönzése a résztvevők
között, valamint további kutatási érdeklődés kifejezésének lehetővé tétele.
A novemberi konzultáció során az ESPON 2030 program első négy
Tematikus Akcióterve kerül bemutatásra:

(1) Klíma-semleges térségek: zöld átmenet a
klíma-semleges gazdaság felé.

(2) Új
térségtípusok
kormányzása:
bizonytalansággal és kihívásokkal küzdő új
funkcionális térségek támogatása.

(3) Perspektíva minden régió és minden
ember
számára:
kiegyensúlyozott
területi
fejlődés, egyenlőtlenségek és aránytalanságok
csökkentése.

(4) Válságokkal szembeni ellenálló képesség:
krízishelyzetekkel szembeni ellenálló képesség és
adaptációs mechanizmusok.

A konzultációra az ESPON program teljes területéről várják a jelentkezőket, különös tekintettel
a szakmai partnerekre, kutatókra és szakpolitikai szereplőkre, akiknek tudás- és
tapasztalatcserére, valamint kapcsolatépítésre lesz lehetőségük az esemény során.
Magyar partnerek aktív részvétele kifejezetten kívánatos lenne a programban való részvételt
erősítendő. A konzultációs esemény során lehetőség lesz megismerkedni a 2021–2027
közötti időszakban megvalósuló ESPON 2030 programmal, kutatási partnerekkel,
továbbá a későbbi kutatási felhívások alapját képző kutatási téma javaslatokat tenni. Az
esemény ingyenes.
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Lezajlott a Régiók és Városok 19. Európai Hete

az
alábbi
linken
sessions/2021_en

érhetőek

el:

A regionális politikával foglalkozó legnagyobb éves
brüsszeli rendezvény idén október 11. és 14.
között került megrendezésre. Az előadások,
workshopok és munkaülések 4 fő téma köré
csoportosultak: (i) Zöld átmenet; (ii) Kohézió; (iii)
Digitális átállás; (iv) Társadalmi szerepvállalás. Az
ESPON program számos projektje és eredménye
bemutatásra került az esemény során.
A
rendezvény programja és az elhangzott előadások
https://europa.eu/regionsandcities/programme/past-

Kiadványok és publikációk
Szakpolitikai jelentés: Határokon átívelő monitoring és
megfigyelés Európában
A határ menti és határon átnyúló térségek különleges pozíciót
töltenek be Európában. Területileg és közösségileg is
meghatározó kölcsönös egymásrautaltság jellemzi őket, amelyek
lehetőséget teremtenek virágzó együttműködésre és innovációra,
ugyanakkor az egymástól eltérő nemzeti, regionális és helyi
törvények
és
sajátosságok
összehangolásából
fakadó
kihívásokkal is szembe kell nézniük. Fontos szempontként merült
fel ezeken a területeken, hogy vajon van-e megfelelő mértékű
nemzeti/regionális nyomon követése ezeknek a határokat átívelő
interakcióknak. A szakpolitikai jelentés célja az eddig ebben a
témában végzett kutatási eredmények, dokumentumok és jó
gyakorlatok összegyűjtése a pán-európai határon átnyúló
monitoring és megfigyelés támogatására. A kiadvány az alábbi
oldalon érhető el: https://www.espon.eu/policy-brief-crossborder-monitoring-and-observation-europe
TERRITORIALL - Régiók és Városok 19. Európai Hete
Az ESPON magazin negyedik száma a Régiók és Városok 19.
Európai Hetére összpontosít. Olvasni lehet benne többek között a
digitalizáció lehetőségeiről és a klímaváltozás hatásairól a helyi
önkormányzati szervekben; a régiók és városok szerepéről;
továbbá a három legfontosabb mérföldkőről az európai inkluzív
helyreállítási folyamatban:
(i) a 2021–2027-es időszaki támogatási programok jogi és
politikai keretrendszerének elfogadása;
(ii) zöld és digitális átmenet elősegítését célzó következő
találkozók és egyeztetések;
(iii) Konferencia Európa jövőjéről – állandó fórum amelyen
véleményt adhatnak Európa lakói Európa jövőjét illetően.
A kiadvány online változata interaktív funkciókat tartalmaz (pl.
beágyazott videó üzenetek, linkek, bővebb információ a
szerzőkről és egyes térképekről), de hagyományos PDF
formátumban
is
letölthető
az
alábbi
linkről:
https://territoriall.espon.eu/magazine/euregions-week-2021
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TERRITORIALL – Vidéki térségek: kitekintés a jövő felé
A vidéki térségek hosszú távú fejlesztési koncepciójának
kialakítása
kifejezetten
fontos
szerepet
játszik
Európa
helyreállítási folyamatában. Az ESPON magazin harmadik száma
ezt a témát járja körül, bemutatva többek között a vidéki
térségek szerepét Európa jövőjében és a kohéziós politika
sikerében, az innovációs képességfejlesztési lehetőségeit, a
COVID-19 hatását az esetleges vidéki „újrafelfedezésben”,
valamint a nagy tavak fejlesztési kihívásait Európában. A
kiadvány
az
alábbi
oldalon
érhető
el:
https://territoriall.espon.eu/magazine/rural-areas-an-eye-to-thefuture

Megjelent elektronikus kiadványunk a 2014–2020-as időszak néhány hazai részvételű
Interreg projektjéről. A kiadvány célja, hogy bemutassa, milyen jól hasznosítható
eredményeket értek el a területfejlesztés egy-egy tématerületén a nemzetközi
projektkonzorciumokban résztvevő magyar partnerek, köztük a helyi és megyei
önkormányzatok, háttérintézmények, kutatóintézetek és más szervezetek.

A bemutatott projektek tématerületenként csoportosítva szerepelnek a kiadványban, ahol az
egyes fejezetek az Európai Unió Területi Agendájában azonosított prioritások tematikáját
követik. A Területi Agenda 2030 – amelyet a kiadvány is röviden bemutat – egy stratégiai
szintű területpolitikai dokumentum, amely azonosítja az Európai Unió országainak legfőbb
területi kihívásait, területi prioritásait, illetve az utóbbiak megvalósítása érdekében szükséges
intézkedéseket. A dokumentumban szereplő egyes témakörök vizuális megjelenítése a Területi
Agenda 2030 Atlaszban tekinthető meg, hamarosan magyar nyelven is.
A kiadvány az alábbi oldalon érhető el:
https://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/48/c2000/Interreg%20Kiadvany%202021.p
df
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Bővebb információ az ESPON 2020 programról
ESPON Kapcsolattartó Pont:
Somhegyi F. Terézia (PM)
06-1-896-6827
terezia.somhegyi@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 és
ugyanezen az e-mail címen lehet a leiratkozási szándékot is jelezni./
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