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Tisztelt Partnerünk! 

  

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2015 májusától újra megjelennek az ESPON Hírlevelek, amelyek a 
2014-2020-as uniós programozási időszakban megvalósuló ESPON 2020 program égisze alatt 
készülnek, és a program aktuális eseményeiről, kiírásairól, eredményeiről adnak rendszeres 
tájékoztatást. 

Az aktuális szám az új programidőszak indulásához kapcsolódik, ugyanis az Európai Bizottság 
2015. februárban hagyta jóvá az ESPON 2020 programdokumentumot, így hamarosan megnyílik 
a pályázati lehetőség az európai kutatóhálózatok területi tényeket, folyamatokat feltáró 
projektjeinek új generációja előtt. Az első ESPON 2020 Hírlevélben a program iránt érdeklődők 
figyelmébe ajánlunk olyan eseményeket, amelyek segíthetik a felkészülést az ősszel induló 
pályázati időszakra. 

Az ESPON Hírleveleket a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya 
készíti. A Főosztály látja el az ESPON 2020 program magyar kapcsolattartó ponti feladatait is. 
Amennyiben kérdése merül fel a programmal kapcsolatban, a Főosztály közvetlenül is 
rendelkezésére áll a lenti elérhetőségen. 

Sok sikert kívánunk Önnek a 2020-ig tartó időszakban is! 

  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Területfejlesztési Tervezési Főosztály 
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(1) Az ESPON 2020 interregionális együttműködési program 

Az ESPON 2020 program a 2014-2020 közötti uniós kohéziós politika második célkitűzését 
jelentő európai területi együttműködések közé tartozó négy interregionális program egyike. Az 
ESPON mozaikszó az „Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és 
Kohézióért” rövidítése. A program területi tények feltárását, alkalmazott kutatásokat, európai 
területi trendek, perspektívák és politikai hatások elemzését, illetve hálózatfejlesztést és 
ismeretterjesztést támogat az európai kutatóhelyek számára a területfejlesztési stratégiák és 
programok alátámasztása érdekében. 

Az ESPON 2020 program területe: Az ESPON 2020 programban az EU tagországok mellett 
Norvégia, Svájc, Izland és Liechtenstein vesz részt. 

Az ESPON 2020 program prioritásai és specifikus céljai: 

I. Területi információk, megfigyelések, eszközök fejlesztése és ezek terítése 

a) - Területi tények gyűjtése alkalmazott kutatásokon és elemzéseken keresztül 

b) - Minőségi tudáscsere és a felhasználók elemzői támogatása 

c) - Területi megfigyelések és területi elemzési eszközök 

d) - Széleskörű információátadás, területi információk alkalmazása 

https://hermes.agr.unideb.hu/webmail/?_task=mail&_action=preview&_uid=5387&_mbox=INBOX&_framed=1&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0#_Toc419112456
https://hermes.agr.unideb.hu/webmail/?_task=mail&_action=preview&_uid=5387&_mbox=INBOX&_framed=1&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0#_Toc419112457
https://hermes.agr.unideb.hu/webmail/?_task=mail&_action=preview&_uid=5387&_mbox=INBOX&_framed=1&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0#_Toc419112458
https://hermes.agr.unideb.hu/webmail/?_task=mail&_action=preview&_uid=5387&_mbox=INBOX&_framed=1&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0#_Toc419112459


II. Technikai segítségnyújtás 

Az ESPON 2020 végrehajtásával kapcsolatos döntéseket a programban résztvevő országok 
delegáltjaiból álló monitoring bizottság hozza meg. Magyarország részéről a Nemzetgazdasági 
Minisztérium vesz részt a monitoring bizottságban. 

Az ESPON 2020 program irányítását ellátó közös intézmények Luxemburgban kerültek 
felállításra: 

Irányító Hatóság: Fenntartható Fejlődési és Infrastrukturális Minisztérium, Európai Ügyekért 
Felelős Divízió 

Igazoló Hatóság: Fenntartható Fejlődési és Infrastrukturális Minisztérium, Általános Ügyekért 
és Költségvetésért Felelős Divízió 

Audit Hatóság: Pénzügyminisztérium, Általános Pénzügyi Ellenőrzési Részleg 

A program egyetlen kedvezményezettje egy európai területi társulás, az ún. ESPON EGTC, 
amely a külföldi partnerekkel szolgáltatási szerződéseket köt az egyes projektek végrehajtásához 
kapcsolódóan. Az ESPON EGTC tagjai a három belga régió és Luxemburg, székhelye szintén 
Luxemburgban található. 

Az ESPON 2020 programdokumentumot az Európai Bizottság 2015. február 12-én fogadta el, az 
első felhívás megjelenése legkorábban 2015 őszén várható. 

  

(2)     ESPON 2020 programindító szeminárium 

Az ESPON 2020 első jelentős eseményét, a programindító szemináriumot az Európai Tanács 
soros elnökségére tekintettel Lettországban, Jurmala városában rendezik meg 2015. június 3-4-
én. A rendezvényre a luxemburgi irányító hatóság a program teljes területéről várja a 
jelentkezőket, különös tekintettel az ESPON program szakmai partnereire, a jövőbeli felhívások 
iránt érdeklődőkre, de számítanak más szakpolitikai szereplők részvételére is. A szemináriumon 
résztvevők megismerhetik az ESPON 2020 programot, és szó lesz a program végrehajtásának 
újdonságairól, a támogatott tevékenységekről, a tervezett kutatási témákról, valamint a program 
kiírásain való részvételről is. Az eseményre 2015. május 24. 15 óráig lehet regisztrálni az 
alábbi linken elérhető felületen: 

http://www.dat.public.lu/actualites/2015/06/03_ESPON_Event_Lettonie/index.html 

A szemináriummal kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatás a Kormány „Regionális Politika” 
elnevezésű tematikus portálján is olvasható: 

http://regionalispolitika.kormany.hu/mar-lehet-jelentkezni-az-espon-2020-programindito-
rendezvenyere 

Az ESPON 2020 irányító hatóságtól is kérhető további információ az alábbi email 
címen: espon2020@mat.etat.lu 

  

(3)     Nyilvános tájékoztató az ESPON 2020-ról a Régiók Bizottságának szervezésében 

A Régiók Bizottsága nyilvános tájékoztatót 
szervez „ESPON 2020: mit tartogat a régiók és 
városok számára?” címmel Brüsszelben, 2015. 
június 15-én. Az eseményen az Európai Bizottság 
regionális és várospolitikáért felelős szakértői, 
valamint az ESPON 2020 program képviselői 
bemutatják, hogy milyen lehetőségei lesznek a 

regionális és városi hatóságoknak, valamint kutatóintézeteknek az új programidőszak során. 

http://www.dat.public.lu/actualites/2015/06/03_ESPON_Event_Lettonie/index.html
http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
http://regionalispolitika.kormany.hu/mar-lehet-jelentkezni-az-espon-2020-programindito-rendezvenyere
http://regionalispolitika.kormany.hu/mar-lehet-jelentkezni-az-espon-2020-programindito-rendezvenyere
mailto:espon2020@mat.etat.lu


Az eseményt online közvetítik: http://livestream.com/corlive1/events/3986707, de Twitteren is 
nyomon követhető: #euregions. 

További információ és regisztráció: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/lunchtime-briefing.aspx 

 (4)     Az ESPON az OPEN DAYS 2015 rendezvényen: 

A 2015-ös OPEN DAYS keretében az ESPON program két 
műhelybeszélgetéssel is jelen lesz: 

         „Folyamatok és perspektívák az európai térben, 
valamint az ESPON Eszköztár gyakorlati haszna városok és 
régiók számára” – műhelybeszélgetés az Európai Bizottság 
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának 
közreműködésével; 

         „Új városi gazdaság” – közös műhelybeszélgetés az 
INTERREG EUROPE, az INTERACT és az URBACT 
programokkal. 

Az idei OPEN DAYS 2015. október 12-15. között kerül megrendezésre Brüsszelben. A teljes 
program mintegy 100 workshopot és vitafórumot foglal magában. Európa 30 országából 177 
régió és város képviselteti magát, de az Európai Bizottság több főigazgatósága és a Régiók 
Bizottsága is közreműködik az esemény sikerének érdekében. Az eseményre 2015. július 8-tól 
lehet regisztrálni. 

További információk: www.opendays.europa.eu 

  
  
 Az ESPON program weboldala: http://www.espon.eu/main/ 
Készült a Nemzetgazdasági Minisztériumban. (szerk.: Móricz Ádám) 
E-mail: adam.moricz@ngm.gov.hu 
Web: http://regionalispolitika.kormany.hu/ 
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