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A hírlevél tartalmából
Nyitva áll az ESPON program célzott elemzésekre vonatkozó felhívása
A területi szereplők, hatóságok és önkormányzatok június 28-ig tudják benyújtani a célzott
kutatásokra vonatkozó témajavaslataikat
ESPON Szeminárium – Funkcionális térségek szerepe a területi kohézióban
Június 9-én zárul a Romániában megrendezésre kerülő szemináriumra való regisztráció
ESPON eszköztár képzés Pozsonyban
Június 14-ig lehet regisztrálni az ESPON adatbázis használatát segítő képzésre
Határon átnyúló közszolgáltatások
Szakpolitikai jelentés készült a határon átnyúló közszolgáltatásokról

Felhívások
Célzott elemzési felhívás területi szereplők részére
2019. június 28-ig várja az ESPON EGTC a területi szereplők célzott kutatásokra vonatkozó
témajavaslatait.
A
célzott
elemzéseket
szakpolitikai
szereplők
és
döntéshozók
kezdeményezhetik, a tanulmányok kifejezetten a területi szereplők igényeihez igazodnak. A
pályázat során nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok, nagyvárosok, helyi vidéki
közösségek, irányító hatóságok, illetve egyéb területi együttműködési szervezetek
pályázhatnak érdekelt félként (stakeholder) és javasolhatnak kutatási témát. Ha a projekt
támogatást nyer, az ESPON program kiválasztja és teljes mértékben finanszírozza a
szakértőket az elemzési munka elvégzésére. A tanulmányok költségvetése rugalmas,
jellemzően projektenként körülbelül 250 000 euró.
Bővebb információ: www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses

Események
Határon átnyúló együttműködés és programozás Közép-Európában
 2019. június 11., Drezda
 Program és regisztráció: www.espon.eu/cross-border-visions
A szeminárium a közép-európai térség határon átnyúló együttműködéseire, különösen a
német-lengyel-cseh határrégióra fókuszál. A rendezvény a jó gyakorlatok bemutatása,
valamint a monitorozási és értékelési módszerek ismertetése mellett a 2020 utáni programok
tervezését is érinti.
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ESPON Szeminárium
 Funkcionális térségek szerepe a területi kohézióban
 2019. június 19-20., Jászvásár (Iași)
 Program és regisztráció: www.espon.eu/iasi
Június 9-én zárul az Európai Unió Tanácsa román elnökségének keretében megrendezésre
kerülő ESPON szemináriumra való regisztráció.
A rendezvény körbejárja, hogy miként lehet a funkcionális térségek segítségével összehangolni
a szakpolitikai beavatkozások és fejlesztések területi léptékét. Milyen szerepet játszanak a
funkcionális térségek a területi kohézióban? Hogyan tudnak a hanyatlóban lévő régiók
profitálni a funkcionális városi térségeket figyelembe vevő politikaalkotásból? Hogyan
mérhetőek a fejlesztések a funkcionális térségekben?
A fenti kérdéseken kívül a szeminárium betekintést nyújt a területi kohéziós tárgyalások
számos témakörét érintő legfrissebb ESPON projektekbe, például a pénzügyi eszközök, a zöld
infrastruktúra, a körforgásos gazdaság, a migráció, a fiatal kori munkanélküliség, a területi
hatásvizsgálat, a város-vidék kapcsolat és a kulturális örökség területén.
ESPON eszköztár képzés
 2019. június 27., Pozsony
 Program és regisztráció: www.espon.eu/training-open-data-bratislava
Június 14-ig áll nyitva az ESPON adatbázis használatát támogató képzés regisztrációs felülete.
Az ESPON program létrehozott egy nyílt adatportált, amely lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy helyi, regionális, nemzeti és európai szinten nyomon követhessék és elemezzék
a társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztéseket. Az adatbázis több mint 700 mutatót
tartalmaz 12 tematikus kategóriába sorolva, a felhasználóbarát felületen ábrák és térképek
készítésére is adott a lehetőség.

Induló ESPON projektek
Két új ESPON projekt indult az elmúlt időszakban:
 Technological Transformation & Transitioning of Regional
Economies: alkalmazott kutatás a technológiai átalakulás
területi dimenzióiról és a regionális gazdaságok átmenetéről
Bővebb információ: www.espon.eu/transregecon
 SHARING: célzott elemzés a városi együttműködésen alapuló
körfogásos gazdasági kezdeményezésekről
Bővebb információ:
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/targetedanalyses/sharing

Kiadványok
Az e-egészségügy jövője - tényekkel alátámasztott szakpolitikák kialakítása az
adatközpontú egészségügyi ellátás korában
Az ESPON program 2019 tavaszán Finnországban konferenciát rendezett az egészségügyi
ellátás digitális átalakulása és a területfejlesztés közti kapcsolatról. Az eseményről készült
beszámoló és az elhangzott előadások az alábbi linkeken elérhetőek:
www.espon.eu/evidence-based-policies-era-data-driven-healthcare, www.espon.eu/finland
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“Cross-border public services in Europe”
A szakpolitikai jelentés a határon átnyúló közszolgáltatásokat
vizsgáló célzott elemzés (CPS) eredményeire épít.
A dokumentum a következő kérdéseket vizsgálja:
 Hol működnek határon átnyúló közszolgáltatások Európában?
 Milyen
fejlesztési
potenciálok
és
jövőbeni
igények
kapcsolódnak a határon átnyúló közszolgáltatásokhoz és
miként lehet kihasználni ezen lehetőségeket?
 Milyen szakpolitikai ajánlások fogalmazhatók meg az
elemzések alapján?
A jelentés a fenti kérdések mentén kíván segítséget nyújtani a
határon
átnyúló
együttműködések
kidolgozásában
és
végrehajtásában
résztvevő
szereplők
számára,
valamint
hozzájárulni az EU Területi Agenda felülvizsgálatához és a kohéziós
politika 2020 után jövőjéhez. A kiadvány elérhető az alábbi
honlapon: www.espon.eu/cps-brief
Friss projektjelentések az ESPON weboldalán
1. specifikus célkitűzés: Alkalmazott kutatások
 YUTRENDS - Youth Unemployment: Territorial Trends and Regional Resilience Draft
Final Report
 ETRF - European Territorial Reference Framework Interim Report
 SUPER - Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions Inception
Report
2. specifikus célkitűzés: Célzott elemzések
 TEVI – Territorial Evidence Support of European Territorial Cooperation Programmes
Interim Report
 ENSURE - EuropeaN Sustainable Urbanisation through port city Regeneration Interim
Report
3. specifikus célkitűzés: Területi megfigyelések és területi elemzések eszközei
 EMTM – European and Macro-regional Territorial Monitoring Tool Inception Report
 SoET – State of the European Territory Report Inception Report

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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