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(1) Beszámoló a budapesti ESPON Konferenciáról
Budapest, 2018. március 7. – Az ESPON eredmények
terjesztésére
szerződött
nemzetközi
konzorcium
Magyarországon rendezte meg az ESPON 2020 program ez évi
közép-európai transznacionális konferenciáját „Integrated
Territorial Development in V4+2 countries: new
challenges, new ideas, new responses” címmel. Az
eseményt a Nemzetgazdasági Minisztérium fogadta be. A
rendezvény a V4+2 országok (Csehország, Szlovákia,
Lengyelország, Magyarország, Románia és Bulgária) integrált
területfejlesztési gyakorlatainak feltárásával, az elkövetkező
időszak kihívásaival és a lehetséges szakpolitikai válaszokkal foglalkozott.
A konferencián közel 90-en vettek részt, köztük Magyarország és a
többi V4+2 ország integrált területfejlesztésben kompetens
kormányzati és tudományos szakértői, az uniós és nemzeti szintű
intézmények, területi szereplők, irányító hatóságok, valamint
Közép-Európát lefedő transznacionális intézmények képviselői. A
résztvevők megismerhették több ESPON projekt, a PROFECY, az
ACTAREA, a RESSI és az EU Territorial Review eredményeit és
következtetéseit. Ezen kívül két panelbeszélgetésre is sor került az
integrált területfejlesztéssel kapcsolatos nemzeti gyakorlatok és
tapasztalatok megosztása, valamint a különböző támogatási eszközök, programok közötti
szinergiák feltárása céljából.
A konferencia összefoglalója és az elhangzott előadások az ESPON weboldalán elérhetők:
https://www.espon.eu/budapest
Az előadások és panelbeszélgetések legfőbb üzeneteit összefoglaló prezentáció itt érhető el:
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Conclusions.pdf
Ezúton is köszönjük megtisztelő részvételüket, valamint az előadók és panelbeszélgetésben
résztvevők hozzájárulását a konferencia sikeréhez!
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(2) Aktuális közbeszerzési felhívás
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő közbeszerzési felhívást hirdette meg:
- „Development of a tool regarding Functional Urban Areas and Regions in Europe”
A projekt keretében olyan eszközök kidolgozását várják, amelyek segítik összehasonlítani és
elemezni Európa funkcionális városi térségeinek és egyéb funkcionális régióinak aktuális
helyzetét és tendenciáit egy mutatókészlet felhasználásával. A fő elvárás az „ESPON OLAP
(’Online Analytical Processing’) cube” webes eszköz fejlesztése praktikus és kommunikációs
funkciók integrálásával.
Maximálisan szerződhető összeg: 400.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2018. április 27. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/call-tenders-development-tool-regarding-%E2%80%9Cfunctionalurban-areas-and-regions-europe%E2%80%9D
A tenderdokumentációk ingyenesen hozzáférhető az e-Tendering Platform felületen
(https://tenders.espon.eu/) az ajánlattételi határidő előtti hetedik napig. További felvilágosítás
az ESPON Európai Területi Társulástól kérhető (tenders@espon.eu), illetve a program
honlapján olvasható:
https://www.espon.eu/participate?field_type_tid%5B%5D=105&field_type_tid%5B%5D=106&
field_type_tid%5B%5D=107&field_type_tid%5B%5D=155#list

(3) Egyéb felhívások
- „ESPON Targeted Analyses - Open invitation to submit proposals”
A területi szereplők, hatóságok, önkormányzatok
témajavaslatainak benyújtási határideje 2018. június 22.

célzott

elemzésekre

vonatkozó

További információk: https://www.espon.eu/targeted-analyses
- „Vacancy – Project Expert/European Outreach”
Az ESPON EGTC 2 évre szóló határozott idejű szerződéssel munkatársat keres „Project
Expert/European Outreach” munkakörbe. A jelentkezési határidő: 2018. április 20.
További információk: https://www.espon.eu/vacancy-project-experteuropean-outreach

(4) Események
a) Európai szintű rendezvények:
Szófia, 2018. május 30-31. – Az EU Tanácsának bolgár elnöksége
szervezésében
kerül
sor
a
következő,
féléves
ESPON
Szemináriumra
„Territorial
Cohesion
Post-2020:
Integrated
Territorial Development for Better Policies” címmel.
A többéves pénzügyi keretről és az uniós szakpolitikák jövőjéről szóló
viták során a régiók és városok a kohéziós politika területi
dimenziójának megerősítéséért küzdenek a minél hatékonyabb
térségi fejlődés előmozdítása érdekében. A Szeminárium számtalan
lehetőséget kínál kapcsolatépítésre, inspirációk gyűjtésére és
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beszélgetésekre, hogy az egyes szakpolitikák és tervezési eszközök milyen módon támogatják
az integráltabb és befogadóbb területfejlesztést a 2020 utáni időszakban. A szakmai
párbeszédet a legfrissebb ESPON kutatási eredményeket (pl. a „European Territorial Reference
Framework 2050” projekt első eredményeit) bemutató ESPON publikációk („The Territorial
Dimension of Future Policies; Governance and Planning Tools in Support of Polycentric
Development”) is segítik.
A résztvevők ezen kívül a migrációhoz, a munkaerőpiachoz, a közszolgáltatásokhoz, az
éghajlatváltozáshoz, a területrendezéshez, a kormányzáshoz és egyéb témákhoz kapcsolódó
ESPON tényekkel is megismerkedhetnek az előadások és workshopok keretében.
A Szemináriumra regisztrálni 2018. május 16-ig lehetséges!
A regisztráció, részletes program és további információk a következő oldalon érhetők el:
https://www.espon.eu/sofia
b) Transznacionális rendezvények:
Dublin, 2018. május 9. – „Regional Spatial Strategies: the Architecture of Effective Regional
Development” (nyugat-európai szintű ESPON szeminárium)
További információk és regisztráció elérhetősége: https://www.espon.eu/dublin
Nova Gorica (Szlovénia), 2018. május 16. – „New thinking on functional urban areas,
polycentric territorial structures and cross border collaboration: contributions from ESPON
research” (közép-európai szintű ESPON szeminárium)
További információk és regisztráció elérhető hamarosan:
https://www.espon.eu/news-events?field_event_type_tid%5B%5D=114#list

Az ESPON 2020 program weboldala: http://www.espon.eu/
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
Szerk. a magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont: Móricz Ádám (adam.moricz@ngm.gov.hu)
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
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