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(1) Aktuális közbeszerzési felhívások
Az ESPON Európai Területi Társulás a következő célzott elemzési projektek közbeszerzési
felhívásait hirdette meg:
- “Cross-border Public Services (CPS)”
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. augusztus 8. 11:30
- “The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource:
Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators”
Maximálisan szerződhető összeg: 265.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. augusztus 8. 11:00
- “Future Digital Health in the EU”
Maximálisan szerződhető összeg: 270.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. augusztus 8. 10:30
- “Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine area. Towards a common
vision”
Maximálisan szerződhető összeg: 275.000 euró.
Az ajánlat megküldésének határideje: 2017. augusztus 8. 10:00
A felsorolt tenderekhez kapcsolódó dokumentációk ingyenesen hozzáférhetők 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#list
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(2) Elkészült az ESPON program új weboldala!
Örömmel tájékoztatjuk partnereinket, hogy elkészült és
már elérhető az ESPON program új weboldala. A
honlap korszerű, innovatív felhasználói élményt nyújt,
és segíti, hogy a látogatók könnyebben megismerhessék
az ESPON által támogatott tevékenységeket.
A honlap újszerű navigációs lehetőségeket kínál,
legördülő menürendszer segíti mind az asztali, mind a
mobil eszközökön való elérést. A tartalom szerkezete
javult és bővült egy új „Topics and Policy” menüvel,
ahol témák szerint kereshetők tények, szakpolitikai
ajánlások és esettanulmányok.
Az új honlap elérhetősége: https://www.espon.eu/
Ízelítő az új weboldal „Topics and Policy” tartalmából:
- „A városi struktúrák feltérképezése,
együttműködések Európában"

az
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Az ESPON a városi struktúrák, az elérhetőség és az együttműködési gyakorlatok alapján
elemezte a különböző méretű európai városok policentrikus fejlődésének jelenlegi modelljeit és
a további lehetőségeiket:
https://www.espon.eu/topics-policy/evidences/mapping-urban-structures-accessibilitypatterns-and-territorial-cooperation
- „Félúton az együttműködés és a verseny között: miért fontos a policentrikus
fejlődés?”
A policentrikus területi minták ösztönzik a régiók kiegyensúlyozottabb fejlődését és az
együttműködésre épülő város-vidék kapcsolatokat. A kritikus gazdasági tömeg a városi
központok erőfeszítéseinek egyesítésével jön létre:
https://www.espon.eu/topics-policy/policies/between-cooperation-and-competition-whypolycentric-development-matters
- „A Duna régió: egy policentrikus hálózat, amely összekapcsolja a csomópontokat és
az intelligens szakosodást”
Európa néhány fővárosa együttesen policentrikus struktúrát alkot, ami saját makrorégiójuk
egyes funkciói tekintetében nyilvánul meg. Együttműködésük és munkamegosztásuk révén
Pozsony, Budapest, Ljubljana, Prága és Bécs városai megpróbálják megvalósítani az intelligens
szakosodás ötletét:
https://www.espon.eu/topics-policy/case-studies/danube-region-polycentric-networkcombining-hub-approaches-and-smart
- „Felső-Rajna régió: a határ két oldalán tapasztalható különbségek a funkcionális
integrációt segítik”
A határokon átnyúló nagyvárosi területek összekapcsolják a nemzeti városi rendszereket oly
módon, hogy számos új lehetőséget és agglomerációs gazdaságot teremtenek. Különösen a
határokon átnyúló nagyvárosok esetében gyakran nagyobb különbségek vannak, mint a nem
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határközeli nagyvárosok között. Még ha e különbségek leküzdése néha összetett kihívásnak is
számít, mindez egy hosszú távon megtérülő stratégia lehet:
https://www.espon.eu/topics-policy/case-studies/upper-rhine-region-cross-borderdifferentials-foster-functional

(3) Álláshirdetés az ESPON Európai Területi Társulásnál
Az ESPON Európai Területi Társulás pénzügyi szakértő/szerződéskezelő- és pénzügyi
ellenőr pozíciót hirdetett meg határozott idejű, 2 éves munkaszerződés lehetőségével.
A pályázati határidő: 2017. július 12. 16:00.
További információk az ESPON honlapján olvashatók az alábbi linken:
https://www.espon.eu/participate/vacancies/current-vacancies/vacancy

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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