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(1) ESPON Policy Tényállás: A másodrangú városok számítanak
Napjaink városai számára minden korábbit felülmúló kihívás az
intelligens, fenntartható és befogadó növekedés előmozdítása, miközben
jelentős népesedési, lakhatási, mobilitási és energiaellátási problémákkal
kell szembenézniük a rendelkezésre álló szűkös közösségi és magán
erőforrások mellett. A városok ugyanakkor továbbra is a fejlődés
centrumai, valamint a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű
növekedés meghatározó tényezői.
A tények azt mutatják, hogy egy adott országban megjelenő
befektetések területileg jobban megoszlanak, ha a másodrangú városok
erősebb gazdasági teljesítménnyel rendelkeznek. Ebből következően az
európai városhálózat rugalmasabb és többközpontú fejlődését segíti elő a
másodrangú városok erősítése regionális, nemzeti és európai szinteken.
A legfrissebb policy tényállás szerint a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez,
valamint a policentrikus és kohéziós területi fejlődéshez fontos figyelembe venni az erős
másodrangú városok jelentőségét a szakpolitikai tervezés során. A dokumentum itt olvasható:
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_PolicyBriefs/05.SeconTierCities.html

(2) Alkalmazott kutatások lehetséges témái 2017-ben
A monitoring bizottság döntése alapján az ESPON Európai Területi Társulás a következő 15
téma közül választhatja ki azt a 7-et, amelyeket közbeszerzés formájában fog meghirdetni
2017 folyamán:
1. Funkcionális városi és metropolisz térségek Európában;
2. Pénzügyi eszközök és területi kohézió;
3. Zöld infrastruktúrák és ökoszisztéma szolgáltatások;
4. „Kék“ növekedés Európában;
5. Európai Területi Referenciakeret 2050;
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6. Policentrikus közlekedési rendszerek a policentrikus Európában;
7. Fiatalkorú munkanélküliek: területi folyamatok és regionális rugalmasság;
8. Vízióalkotás a határ menti régiókban;
9. A természeti katasztrófák gazdasági hatásai;
10. A korlátozott földkínálat területi következményei;
11. A körforgásos gazdaság és területi következményei;
12. Bevándorlók és menekültek áramlásai;
13. Növekedés a GDP-n túl;
14. Makroregionális kapcsolatok és összefüggések;
15. Különleges adottságú földrajzi területek;
A kiválasztásra kerülő 7 témát a meghirdetésüket megelőzően a monitoring bizottság hagyja
jóvá. További információk az alábbi oldalon elérhetők:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_PriorInfo/index.html

(3) Új határnap célzott elemzések kezdeményezésére
Az ESPON 2020 együttműködési program olyan célzott elemzések
megvalósítását is támogatja, amelyek kifejezetten az ESPON 2020
elsődleges célcsoportját jelentő szakpolitikai szereplők és döntéshozók
igényeit követve, az ő kezdeményezésük alapján indulnak el. A
program célkitűzése szerint mindez hozzájárul az európai szintű
területfejlesztés
és
kohézió
szempontjainak
beépüléséhez
a
szakpolitika-alkotás és programozás folyamataiba.
A célzott elemzések keretében a nemzeti, regionális és helyi
igazgatási szintekről érkező javaslatok mellett különösen
bátorítják az uniós finanszírozású operatív programok irányító hatóságai és
titkárságaik részvételét.
Az ESPON Európai Területi Társulás ezúttal is elsősorban olyan javaslatokat vár, amelyek a
szakpolitikai igényekhez igazodva a területi tények testreszabott gyűjtését, feldolgozását
kezdeményezik, ugyanakkor lehetőséget teremtenek az elemzési eredmények szélesebb
körben való használatára, pl. más régiók, városok, területi egységek fejlesztéséhez.
A célzott elemzésekre vonatkozó kezdeményezések benyújtása folyamatosan
lehetséges, azonban minden évben 2 határnapot követően értékelik az addig beérkezett
javaslatokat. A következő határnap: 2016. augusztus 19.
Az adott határnapig beérkezett javaslatokat az ESPON Európai Területi Társulás értékeli, majd
a kiválasztott témákban nemzetközi közbeszerzéseket hirdetnek meg a kapcsolódó kutatási
tevékenység elvégzéséhez. További információ elérhető az alábbi linken:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
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(4)

Megjelent az
tenderfelhívás

ESPON

partnerek

transznacionális

elérését

támogató

Az ESPON 2020 együttműködési program első prioritásának negyedik specifikus célkitűzése alá
tartozik a program eredményeinek terjesztése és a partnerek elérését biztosító
transznacionális kommunikációs tevékenység végrehajtása. Ennek támogatásához külső
szolgáltató partner bevonását kezdeményezi az ESPON Európai Területi Társulás. A 20162019-es időszakra szóló közbeszerzési felhívás a program oldalán elérhető:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/TNA.html
Maximálisan szerződhető összeg: 1.380.000 euró.
A tenderdokumentáció hozzáférhető: 2016. augusztus 9. 10:30-ig.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2016. augusztus 16. 10:30.
A tenderdokumentáció ingyenesen kérhető el az ESPON Európai Területi Társulástól a
tenders@espon.eu címen. További információk is ezen a címen kérhetők.

(5) Lezajlott az ESPON 2020 Szeminárium Amszterdamban
Amszterdam, 2016. június 16-17. – Az
ESPON 2020 program harmadik nyílt
szemináriumát a holland elnökség
rendezte meg „A területiség számít:
Európa és régiói versenyképessége”
címmel. Az eseményen részt vett
számos
szakpolitikai
szereplő,
gyakorlati szakember, kutató és civil
szférában dolgozó, akik megosztották tapasztalataikat és véleményüket a régiók és városok
fejlődéséhez kapcsolódó témákban. A szemináriumon elhangzott előadások és az ott készült
fényképek elérhetők az alábbi linken:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/
Az esemény meghallgatható az ESPON YouTube csatornáján:
http://www.youtube.com/user/ESPONProgramme

(6) Felhívás gyakornoki pozíció betöltésére az ESPON Európai Területi Társulásnál
Az ESPON Európai Területi Társulás 2 gyakornoki pozíciót hirdetett meg 5 hónapos
időtartamra. A pályázat benyújtásának határideje 2016. augusztus 16.
További információ itt érhető el:
http://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/Trainees_July2016.html

Az ESPON program weboldala: http://www.espon.eu/main/
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@ngm.gov.hu)
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/
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