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Az Európa Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) 2013 program keretében 2010. május 3-án 
három pályázati felhívás meghirdetésére kerül sor. A pályázatokat két alkalmazott kutatási projektre, célzott 
elemzésekre, valamint az ESPON Contact Point (kapcsolattartási pont) hálózat által folytatandó transznaci
onális hálózatépítési tevékenységekre írják ki. A pályázatok benyújtási határideje 2010. június 28. 

A felhívásra vonatkozó valamennyi dokumentum – többek között a pályázati eljárás, a jogosultságra 
vonatkozó szabályok, az értékelési szempontok, illetve a benyújtandó dokumentumok – 2010. május 
3-ától elérhető az ESPON weboldalán. 

I. Pályázati felhívás alkalmazott kutatási projektekre (az ESPON 2013 program 1. prioritása): 

1. Európa tengereinek szerepe a területfejlesztésben (költségvetés: 800 000 EUR) 

2. Az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó mutatók és távlati lehetőségek a területi kohézió és 
fejlesztés terén (költségvetés: 1 000 000 EUR) 

A fent említett 2 témakör mindegyikére egyetlen pályázatot választanak ki. 

II. Pályázati felhívás célzott elemzésekre (az ESPON 2013 program 2. prioritása): 

1. EITA – ESPON – és területi hatásvizsgálatok (költségvetés: 350 000 EUR) 

2. ULYSSES – az ESPON – alkalmazott eredményei, mint a határokon átnyúló területrendezés és 
-fejlesztés mérőeszköze (költségvetés: 350 000 EUR) 

3. RISE – Bevált gyakorlatok megállapítása és cseréje az európai regionális integrált stratégiák fejleszté
sében (költségvetés: 350 000 EUR) 

4. POLYCE – Metropolizáció és többközpontú fejlesztés Közép-Európában: kutatási eredményeken 
alapuló stratégiai alternatívák (költségvetés: 350 000 EUR) 

5. TPM – Területi Teljesítményvizsgálat (költségvetés: 350 000 EUR) 

6. BEST – METROPOLIS – Legjobb fejlesztési feltételek az európai nagyvárosokban: Párizs, Berlin, Varsó 
(költségvetés: 350 000 EUR)
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7. SEMIGRA – Szelektív migráció és a nemek kiegyensúlyozatlan aránya vidéki térségekben (költség
vetés: 350 000 EUR) 

8. SMART-IST – Intelligens intézmények a területfejlesztésért (költségvetés: 350 000 EUR) 

A fent említett 8 témakör mindegyikére egyetlen pályázatot választanak ki. 

III. Pályázati felhívás transznacionális hálózatépítési tevékenységekre (az ESPON 2013 program 4. priori
tása): 

— Az ESPON Contact Point (kapcsolattartási pont) hálózat transznacionális szintű gyakorlati haszno
sítására irányuló tevékenységek (költségvetés: 1 300 000 EUR) 

A transznacionális hálózatépítési tevékenységeknek biztosítani kell a célzott transznacionális gyakorlati 
hasznosítást, az ESPON-eredmények széles körű terjesztését és a tudatosságnövelést ezen eredmények 
vonatkozásában; a hálózatépítési tevékenységek két konkrét célja: 1) a döntéshozók, gyakorlati szak
emberek, tudósok és fiatal felsőoktatási oktatók bevonása; illetve 2) a területfejlesztés, a versenyképesség 
és a kohézió európai perspektívájának előmozdítása. 

Az alkalmazott kutatási projektek, valamint a célzott elemzések pályázati felhívásának esetleges kedvez
ményezettjei állami vagy magánszervek. Csak ESPON kapcsolattartási pontokként elfogadott intézmé
nyek pályázhatnak és szerepelhetnek partnerként a transznacionális hálózatépítési tevékenységek pályá
zati felhívásaiban. 

Az ESPON 2013 program keretében az esetleges kedvezményezettek meghívást kapnak az új pályázati 
felhívások ismertetéséről rendezendő tájékoztató napra és „partnerkávéházra” 2010. május 18-án Brüsz- 
szelbe; a rendezvény célja, hogy a résztvevők tájékozódhassanak a pályázatok során felmerülő új finan
szírozási lehetőségekről, és az esetleges projektpartnerekkel találkozzanak. 

További információ: http://www.espon.eu
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