Πρόγραμμα ESPON 2013
Ενημερωτικό Δελτίο Νο 9/30 Σεπτεμβρίου 2009

Ειδική Έκδοση για 5 Νέες Προσκλήσεις
Μήνυμα από την Συντονιστική Επιτροπή του ESPON
Νέες προσκλήσεις ESPON: Σχεδόν 15 εκ. € για έως και 31 Νέα Έργα (Projects)
Έχοντας ξεκινήσει από την Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) ESPON, αυτή η ειδική έκδοση
του ενημερωτικού δελτίου του ESPON επικεντρώνεται στις ανοιχτές κάθε φορά Προσκλήσεις και
αποσκοπεί στην ευρεία ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων για τους βασικούς στόχους και το βασικό
σκοπό του Προγράμματος.
Οι 5 Προσκλήσεις που καλύπτουν ως και 31 έργα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ευρωπαϊκή
προσπάθεια βελτιώνοντας την γνώση και τα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή επικράτεια, τους τύπους των
περιφερειών και τις εν εξελίξει δυναμικές και προοπτικές.
Ερευνητές, ειδικοί και ενδιαφερόμενοι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 31 χωρών καλούνται
να καταθέσουν αιτήσεις για μέχρι και 31 νέα έργα που αφορούν νέες αναλύσεις στο πλαίσιο του
Πρόγραμματος ESPON 2013. Ειδικά οι δημόσιοι φορείς καλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέρον και
τις ιδέες τους για μελλοντικές στοχευμένες αναλύσεις που θα είναι βασισμένες στα αποτελέσματα του
ESPON και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής
προτάσεων είναι η 11η Νοεμβρίου 2009.
Σ’αυτή την Ειδική Έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του ESPON, συνεργάτες από την
Συντονιστική Μονάδα ESPON έχουν απαντήσει σε καίριες ερωτήσειςυπό τύπον συνέντευξης σχετικά
με το περιεχόμενο των βασικών θεμάτων των προσκλήσεων και των σχετικών έργων.
Ελπίζουμε ότι αυτό το ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο του ESPON θα τονώσει περαιτέρω το
πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων και την έκφραση ενδιαφέροντος για όλα τα
έργα των προσκλήσεων και ανυπομονούμε να λάβουμε πολλές προτάσεις από όλα τα μέρη της
Ευρώπης.
Peter Mehlbye
Διευθυντής Συντονιστικής Μονάδας ESPON

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Εφαρμοσμένη Έρευνα
Συνέντευξη με την Michaela Gensheimer, Συντονίστρια Ομάδων/ Εμπειρογνώμων Έργου (Cluster
Coordinator/Project Expert) στη Συντονιστική Μονάδα του ESPON.
Ερώτηση: Η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνει 11 νέα θέματα Εφαρμοσμένης Έρευνας.
Μπορείτε να εξηγήσετε τους βασικούς στόχους πίσω από αυτά τα θέματα και τις προσδοκίες της
Συντονιστικής Μονάδας ESPON;
Michaela: Ο κυρίαρχος στόχος των Έργων Εφαρμοσμένης Έρευνας του ESPON είναι η συνεχιζόμενη
αποκομιδή γνώσης και νέων δεδομένων για τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες που πρέπει να μπορούν να
συμβάλουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών. Γι' αυτό το λόγο, τα θέματα αυτών των έργων
ορίζονται από τα αιτήματα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
Τα Έργα της Εφαρμοσμένης Έρευνας αφορούν σε βασικές εδαφικές προκλήσεις και αναλύουν
τις προκληθείσες συνέπειες για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης. Ένας από τους κεντρικούς
στόχους είναι η παροχή συγκρίσιμης περιφερειοποιημένης πληροφορίας και η πρόταση επιλογών
πολιτικής που δίνουν, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν τις
θετικές επιδράσεις που προκύπτουν από τις διάφορες τάσεις αλλά και να αντιδράσουν απέναντι στις
αρνητικές επιδράσεις.
Επιπλέον, κάποια από τα έργα υποστηρίζουν την εκτίμηση χωρικών επιδράσεων πολιτικών της
Ε.Ε. και γι' αυτό μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αναγνώριση πιθανών συνεργειών και/ή
συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτικών.
Η γνώση πάνω στα 11 θέματα που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα ανοικτή πρόσκληση είναι
ζωτική για να ταυτοποιηθούν, να χαρτογραφηθούν και να ερμηνευθούν οι τάσεις και οι επιπτώσεις
τους στην ανάπτυξη της Ευρώπης.
Αυτά τα έργα κατέχουν σημαντική θέση στην ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης των
ακόλουθων :
- Σχέση μεταξύ ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκών περιφερειών και
πόλεων.
- Πρότυπα χρήσεων γης μέσα από μια ευρωπαϊκή προοπτική, οι μεταβολές τους και η σχέση
τους με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση των Ευρωπαϊκών
περιφερειών.
- Ευκαιρίες εδαφικής συνεργασίας σε διακρατικές περιοχές, μεταξύ κρατών, περιφερειών
και δια μέσου εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων.
- Προσβασιμότητα
συγκοινωνιών
και
πρότυπα
προσβασιμότητας
τόσο
σε
περιφερειακή/τοπική κλίμακα και ευρωπαϊκό επίπεδο και η σχέση τους με την
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.
- Ευκαιρίες και προοπτικές για την ανάπτυξη δευτερευόντων πόλων ανάπτυξης.
- Ποικιλομορφία χωρικών ενοτήτων ειδικών τύπων σε όλη την Ευρώπη, οι ιδιαίτερες
ανάγκες και αναπτυξιακές ευκαιρίες τους.
- Χωρική διάσταση της οικονομίας της καινοτομίας και της γνώσης, χωρικές δυνατότητες
και διάκριση περιφερειακής διακύμανσης.
- Ανταγωνισμός και ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών περιφερειών στην παγκόσμια οικονομία, η
θέση τους στις παγκόσμιες ροές, δομές και δίκτυα.

-

Πρότυπα χρήσης ευρωπαϊκών θαλασσών και η σχέση τους με την ηπερωτική ανάπτυξη.
Ρόλος και συνεισφορά υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στην χωρική ανάπτυξη,
ανταγωνιστικότητα και συνοχή.
- Χωρικές επιδράσεις των Οδηγιών της Ε.Ε. και η ευαισθησία διαφόρων τύπων περιφερειών
στις επιδράσεις τους.
Ερώτηση: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην πρόσκληση;
Michaela: Ενδεχόμενοι δικαιούχοι αυτής της πρόσκλησης είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που
διακρίνονται από τις απαραίτητες αναλυτικές ικανότητες να εφαρμόσουν, αποτελεσματικά, ερευνητικά
έργα. Όσοι ιδιωτικοί φορείς υποβάλλουν αίτηση πρέπει να αποδείξουν την φερεγγυότητα τους ως
μέρος της αίτησης τους. Σ’αυτά τα πλαίσια, κράτη μέλη και κράτη εταίροι έχουν παράσχει έναν
κατάλογο εγγράφων που θα πρέπει να προμηθεύσουν οι ιδιώτες τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.
Ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εγγράφων Αίτησης– Προτεραιότητα 1.
Ερώτηση: Πως θα βρουν οι ερευνητές εταίρους για να υποβάλλουν αίτηση;
Michaela: Το ESPON Partner Café προσφέρει μια καλή ευκαιρία να βρεθούν ενδεχόμενοι συνεργάτες
για τη δημιουργία μιας Διακρατικής Ομάδας Έργου. Στο σημείο που αναφέρεται στο Partner Café στην
ιστοσελίδα του ESPON, παρατίθενται οι ενδεχόμενοι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στα έργα ESPON. Η συλλογή ενδεχόμενων εταίρων περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θεματικά πεδία
με τα οποία ασχολούνται τα αντίστοιχα ιδρύματα, τους επιστημονικούς τομείς που εκπροσωπούν
καθώς και την γεωγραφική κάλυψη που προσφέρουν.
Το café θα πρέπει να αποτελεί μόνο το σημείο εκκίνησης καθώς υπάρχει το ενδιαφέρον για τη
δημιουργία καλών και στενών συνεργασιών σε όλη την Ευρώπη.

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Στοχευμένες Αναλύσεις
Συνέντευξη με τον René van der Lecq, Εμπειρογνώμονα Έργου «Ανάπτυξη και Συντονισμός Έργων», στη
Συντονιστική Μονάδα του ESPON.
Ερώτηση: Γιατί η Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Στοχευμένες Αναλύσεις
θεωρείται τόσο σημαντική για τις δημόσιες αρχές στην Ευρώπη ;
René: Οι Στοχευμένες Αναλύσεις προσφέρουν στις αρχές του δημοσίου την ευκαιρία να διεξάγουν μια
αναλυτική διαδικασία για να εντοπίσουν χωρικές αναπτυξιακές ευκαιρίες με το να συνδυάζουν
ευρωπαϊκά χωρικά δεδομένα και περισσότερη τοπική και περιφερειακή πληροφόρηση. Ζητείται από
τις δημόσιες αρχές να προσδιορίσουν τις ακριβείς απαιτήσεις τους στη βάση των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν οι ίδιες.
Το ESPON προσφέρει το πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων από μια νέα
ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό βοηθάει τους ενδιαφερόμενους στην ενίσχυση της κατανόησης του
ευρύτερου χωρικού πλαισίου, στην σύγκριση με άλλες περιοχές, περιφέρειες και πόλεις και στην
παροχή μιας ευρωπαϊκής προοπτικής όταν εξετάζεται η ανάπτυξη των χωρικών ενοτήτων τους.
Ερώτηση: Μπορείτε να πείτε περισσότερα για τα ενδεχόμενα οφέλη αυτής της πρόσκλησης;
René: Οι δημόσιες αρχές έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν, σχεδόν δωρεάν,
προσαρμοσμένα αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη πολιτικής. Το
ESPON έχει στην κατοχή του μια καινοτόμο βάση γνώσεων και ένα ευρύ δίκτυο ερευνητών και
υπευθύνων χάραξης πολιτικής που ασφαλώς θα εμπλουτίσει τις γνώσεις των δημοσίων αρχών.
Ερώτηση: Ποιός θεωρείται ως ενδιαφερόμενος που μπορεί να υποβάλλει αίτηση γι' αυτή την

πρόσκληση;
René: Όλες οι εθνικές αρμόδιες αρχές των 31 χωρών που συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ESPON
2013, οι αρχές της Ε.Ε., οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των Προγραμμάτων των
Διαρθρωτικών Ταμείων 2007-2013 κάτω από τους Στόχους 1, 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων
προγραμμάτων που σχετίζονται με διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία καθώς
και ομάδες δημόσιων αρχών σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο που αντιπροσωπεύουν περιφέρειες και/ή
πόλεις από τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ESPON 2013.
Ερώτηση: Ποιές είναι οι εμπειρίες από φορείς που έχουν ήδη εμπειρία από την χρήση Στοχευμένων
Αναλύσεων;
René: Λαμβάνω πολύ θετική ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες φορείς. Για παράδειγμα, το έργο
Metroborder έχει προσελκύσει πολύ το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. αλλά και των πολιτικών και έχει
συγκεντρώσει τους προβολείς πάνω στην χωρική ανάπτυξη. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς μου είπαν ότι
η συμμετοχή τους στο ESPON συμβάλλει στην απόκτηση καινούριων γνώσεων και έτσι προσφέρει
υποστήριξη η οποία φτάνει πολύ μακρύτερα από αυτό καθ' αυτό το έργο.

Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για Στοχευμένες Αναλύσεις
Συνέντευξη με την Michaela Gensheimer, Συντονίστρια Ομάδων/ Εμπειρογνώμων Έργου (Cluster
Coordinator/Project Expert) στη Συντονιστική Μονάδα του ESPON.
Ερώτηση: Ποιά είναι τα θέματα της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων για
Στοχευμένες Αναλύσεις;
Michaela: Τα θέματα που αφορούν στις Στοχευμένες Αναλύσεις ορίζονται από ενδιαφερομένους οι
οποίοι κατά συνέπεια συμμετέχουν επίσης στην εφαρμογή του έργου και στη συνέχεια θα εφαρμόσουν
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το έργο στην πρακτική τους εργασία. Πρόκειται για ένα νέο
τύπο έργων στα πλαίσια του ESPON, που υποστηρίζει τη χρήση υπαρχόντων αποτελεσμάτων ESPON
σε συνεργασία με διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων και που τα εμπλουτίζει με πιο λεπτομερή
πληροφορία και τεχνογνωσία από συγκεκριμένες περιφέρειες-στόχους.
Τα έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
Δυναμικό Αγροτικών Περιοχών/PURR και Διακρατική Μέθοδος Υποστήριξης για την Ευρωπαϊκή
Συνεργασία/TransMEC.
Ερώτηση: Μπορείτε να εξηγήσετε το στόχο των 2 αυτών έργων;
Michaela: Στόχος της μελέτης PURR είναι να δημιουργήσει και να δοκιμάσει νέους τρόπους
διερεύνησης του χωρικού δυνατομικού κάποιων αγροτικών περιοχών αλλα και μικρού και μεσαίου
μεγέθους πόλεων στα περιφερειακά μέρη της Ευρώπης γύρω από την Βόρεια Θάλασσα, την Ιρλανδική
Θάλασσα και την Βαλτική Θάλασσα.
Το TranSMEC ανήκει στις συνδυασμένες δράσεις που σχετίζονται με άλλα Προγράμματα των
Διαρθρωτικών Ταμείων. Με την χρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων, ήδη υπάρχοντων αποτελεσμάτων του
ESPON το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μεταβιβάσιμων αναλυτικών και μεθοδολογικών εργαλείων
που θα βοηθήσουν τα Προγράμματα INTERREG τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην κεφαλαιοποίηση
των έργων.
Ερώτηση: Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για το TranSMEC;
Michaela: Το βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η συγκεκριμένη στοχευμένη ανάλυση
είναι: Πως μπορούν να εφαρμοστούν τα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα στα χωρικά προγράμματα

συνεργασίας προκειμένου να υποστηριχθεί η κεφαλαιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων των
έργων, και η στρατηγική ανάπτυξη των έργων και του προγράμματος ;

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Επιστημονική Πλατφόρμα
Συνέντευξη με την Marjan van Herwijnen, Εμπειρογνώμονα Έργου – «Στατιστική, Δεδομένα και
Χάρτες» στην Συντονιστική Μονάδα του ESPON.
Ερώτηση: Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης
πρόσκλησης;
Marjan: Τα έργα εντός της Επιστημονικής Πλατφόρμας αντιπροσωπεύουν ένα βασικό στοιχείο στην
βάση γνώσεων που δημιουργείται από το ESPON. Συνεισφέρουν στην δημιουργία ευρωπαϊκών
συνόλων δεδομένων, δεικτών και εργαλείων και με αυτά διαμορφώνουν μια βασική πηγή για την
επιστημονική κοινότητα στο πεδίο της ευρωπαϊκής χωρικής επιστήμης.
Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται μια βάση δεδομένων του ESPON και μαζί με μια πρόσκληση
για προτάσεις που αφορούν στο έργο "Χωρικοί Δείκτες" η έμφαση δίδεται αρχικά στους δείκτες.
Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να ορίσει και να αναπτύξει ένα σύνολο χωρικών
δεικτών που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη χάραξης πολιτικής στο πεδίο της
εδαφικής συνοχής και της ευρωπαϊκής χωρικής ανάπτυξης. Αυτό επίσης σημαίνει ότι το έργο πρέπει να
ερευνήσει το πως οι δείκτες μπορούν να παρουσιαστούν και να διαχυθούν σε διαφορετικές ομάδες
ενδιαφερομένων όπως είναι οι εμπειρογνώμονες, οι διοικητικοί υπέυθυνοι, οι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.
Ερώτηση: Ποια είναι τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να συνεισφέρουν οι
ερευνητές;
Marjan: Το πεδίο της ευρωπαϊκής χωρικής ανάπτυξης και συνοχής καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό
ζητημάτων και πτυχών που κυμαίνονται από τις κατευθύνσεις πολιτικής και τις προκλήσεις που
αναφέρονται στις Εκθέσεις Συνοχής, στην Εδαφική Ατζέντα και στην Πράσινη Βίβλο ως και άλλα
σημαντικά ζητήματα όπως είναι η μετανάστευση, η οικονομική ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά θέματα,
η άναρχη αστική επέκταση, το πολιτισμικό κεφάλαιο, η κλιματική αλλαγή, η καινοτόμος
δημιουργικότητα, κ.ά. Αυτό μας οδήγησε σε ένα σημαντικό ερώτημα: «Ποιοι δείκτες μπορούν να
συλλάβουν και να μετρήσουν την εδαφική συνοχή και ανάπτυξη στην Ευρώπη;»
Εν τούτοις, το να ληφθούν υπόψη και να μετρηθούν τα θέματα αυτά δεν είναι αρκετό. Οι
δείκτες αυτοί πρέπει επίσης να κοινοποιηθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και έτσι
προκύπτει άλλο ένα σημαντικό ερώτημα: «Ποιοι δείκτες μπορούν να να κάνουν κατανοητά με απλό
τρόπο περίπλοκα ζητήματα;» Και φυσικά «Πως μπορεί αυτό να γίνει με τον καλύτερο τρόπο»; Όλες
αυτές είναι ερωτήσεις-προκλήσεις, θα έλεγα, με συντομία.
Ερώτηση: Ναί, όντως. Και πως μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ερωτήματα στο έργο;
Marjan: Λοιπόν, το έργο έχει δομηθεί σε 3 στάδια. Το 1ο στάδιο επικεντρώνεται στην αναζήτηση και
επισκόπηση υπαρχόντων εδαφικών δεικτών. Οι πιο πολλά υποσχόμενοι από τους δείκτες του 1ου
μέρους μελετώνται και ελέγχονται στο 2ο στάδιο. Και τελικά στο 3ο στάδιο οι επιλεγμένοι εδαφικοί
δείκτες καθίστανται λειτουργικοί. Φυσικά, κατά τη διάρκεια του έργου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
πρέπει να εμπλέκονται άμεσα στην όλη διαδικασία. Μόνο τότε μπορούμε να προσπαθήσουμε να
εξασφαλίσουμε ότι το τελικό σύνολο δεικτών είναι διαχειρίσιμο και βασίζεται στους σημαντικότερους
και πλέον διακριτούς δείκτες.

Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για Διακρατικές Δραστηριότητες
Δικτύωσης από το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του ESPON
Συνέντευξη με τον André Mueller, Συντονιστής Ομάδων / Εμπειρωγνώμων Έργου – Κεφαλαιοποίηση,
Ανάλυση και Δημοσιεύσεις στη Μονάδα Συντονισμού του ESPON.
Ερώτηση: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ESPON περιλαμβάνει μια Προτεραιότητα που αφορά την
Κεφαλαιοποίηση στην οποία οι Διακρατικές Δραστηριότητες Δικτύωσης είναι μέρος των
δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν με σκοπό την στήριξη της κεφαλαιοποίησης. Σε αυτό το
πλαίσιο ποιος είναι ο ρόλος του Δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής ESPON;
André: Ο ρόλος του Δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής ESPON είναι να αναλάβει τις Διακρατικές
Δραστηριότητες Δικτύωσης και κατά συνέπεια να υποστηρίξει την κεφαλαιοποίηση των
αποτελεσμάτων των έργων και των δραστηριοτήτων του Προγράμματος ESPON 2013. Έτσι τα Εθνικά
Σημεία Επαφής σχηματίζουν ομάδες από μέλη του Δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής.
Ερώτηση: Ποιές είναι οι βασικές ιδέες πίσω από αυτή την Πρόσκληση;
André: Η ιδέα-κλειδί πίσω από την συγκεκριμένη Πρόσκληση είναι η κινητοποίηση του Δικτύου
Εθνικών Σημείων Επαφής προκειμένου να καταθέσει προτάσεις για Διακρατικές Δραστηριότητες
Δικτύωσης. Αυτές οι προτάσεις θα ακολουθήσουν ένα δεδομένο σύνολο ιδεών που έχουν εγκριθεί από
της Επιτροπή Παρακολούθησης του ESPON.
Ερώτηση: Τι απαιτείται να παραδοθεί από τα Εθνικά Σημεία Επαφής;
André: Περιμένουμε ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής θα φέρουν εις πέρας δραστηριότητες και γεγονότα
τα οποία απευθύνονται πχ. σε ενδιαφερόμενους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
προκειμένου να ναπτυχθεί η συνηδητοποίηση για προτάσεις στοχευμένης ανάλυσης που μπορεί να
υποβληθούν. Επίσης, μπορούν να σχεδιάσουν δραστηριότητες για την επόμενη γενιά επιστημόνων και
διοικητικών στελεχών πχ. νέων ερευνητών, μελετητών και φοιτητών προκειμένου να κινητοποιηθεί το
ενδιαφέρον τους για την έρευνα της εδαφικής ανάπτυξης και συνοχής και για το τι προσφέρει το
πρόγραμμα ESPON 2013 ως πλατφόρμα για κάτι τέτοιο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτελούν
επίσης πιθανά πεδία δράσης. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τις Διακρατικές Δραστηριότητες
Εκπαίδευσης !

Ενημερωτική Ημερίδα ESPON για τις Νέες Προκλήσεις και Partner Café στις
Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου 2009
Οι νέες Προσκλήσεις για Προτάσεις και Eκδηλώσεις Ενδιαφέροντος παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια μιας ενημερωτικής ημερίδας για την πληροφόρηση δυνητικών δικαιούχων η οποία έλαβε
χώρα στις Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου 2009. Περίπου 240 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το
γεγονός, μεταξύ των οποίων υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες,
εκπρόσωποι Πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη και από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.
Εκπρόσωποι από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regio)της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και το Μέλος της Σουηδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του ESPON παρουσίασαν τις
απαιτήσεις πολιτικής που υποκρύπτονται πίσω από την ανάγκη για περαιτέρω αποτελέσματα από το
ESPON. Συμμετέχοντες φορείς και επιστήμονες εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες ESPON
παρουσίασαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
Για όσους δεν κατέστη δυνατόν να παρακολουθήσουν το γεγονός και για όσους επίσης θα ήθελαν να

ανανεώσουν τη μνήμη τους, οι παρουσιάσεις, το δελτίο τύπου και ο κατάλογος των συμμετεχόντων
βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕSPON (www.espon.eu).

Εκδηλώσεις στις διάφορες Χώρες
Σεμινάριο στην Δημοκρατία της Τσεχίας
Ένα Εθνικό Σεμινάριο ESPON θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2009 στο Brno – Δημοκρατία
της Τσεχίας. Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο
Χωρικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή της Νότιας Περιφέρειας της Μοραβίας.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του εθνικού πλαισίου για τις 5 Προσκλήσεις για Υποβολή
Προτάσεων και εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.strukturalnifondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013/Novinky/Narodni-seminar-v-Brne--6--rijna-2009

Ημερίδες Ενημέρωσης στην Ιταλία
Προκειμένου να υποστηριχθεί η προώθηση των 5 Προσκλήσεων του ESPON, το Ιταλικό Εθνικό
Σημείο Επαφής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και την Περιφέρεια της Λομβαρδίας
οργάνωσαν Διημερίδα στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata” και στις
25 Σεπτεμβρίου στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ecpitalia.uniroma2.it/

ESPON Partner Café
Υπενθυμίζεται στα Ερευνητικά Ινστιτούτα που αναζητούν συνεργάτες για να προετοιμάσουν πρόταση
για ένα από τα έργα των παρόντων Προσκλήσεων να αναζητήσουν εταίρους την παράθεση πιθανών
εταίρων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ESPON. Τα πεδία εμπειρογνωμοσύνης που αναφέρονται
στην παράθεση παρέχουν μια καλή εικόνα του ποια ινστιτούτα μπορεί να ενδιαφέρονται για το ίδιο
ερευνητικό πεδίο με εσάς και επιθυμούν συνεργασία σε μια Διακρατική Ομάδα
Έργου.
90 Ινστιτούτα από 23 Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αδράξει την ευκαιρία να συμπεριληφθούν στον
κατάλογο που συνέταξε το ESPON. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι :
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2658/index_EN.html

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες για την υποβολή
προτάσεων
Για ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των 5 Προσκλήσεων μπορείτε να αποστέλετε μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση content@espon.eu. Για ερωτήματα σχετικά με διοικητικά θέματα και
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
procedures@espon.eu

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Σελίδα
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2621/2632/index_EN.html
Αυτή η σελίδα ανανεώνεται με τις απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην
Συντονιστική Μονάδα του ESPON.
Τα έγγραφα τα σχετικά με τις Προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών για την
αίτηση, τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης και τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν διατίθενται
στο σύνδεσμο :
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2621/index_EN.html

Εγγραφές και επικοινωνία
Πώς να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ESPON Newsletter
Αν το ESPON Newsletter σας φαίνεται ενδιαφέρον και χρήσιμο, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση espon2013_ncp@panteion.gr για να συνεχίσετε να το λαμβάνετε. Η πρωτότυπη
έκδοσή του στα αγγλικά εξασφαλίζεται με ένα κενό μήνυμα στη διεύθυνση : newsletter@espon.eu.
Ειδικότερα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες προσκλήσεις ενδιαφέροντος που
σημειωτέον έχουν προθεσμία υποβολής την 11η Νοεμβρίου 2009, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη
Γραμματεία του Εθνικού Σημείου Επαφής ( κ.Βάσω Στάικου, τηλ:210 9221066, πρωινές ώρες )
Εκ μέρους της ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Εθνικού Σημείου
Επαφής ESPON2013 του Παντείου Πανεπιστημίου, σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή ενέργεια.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ESPON 2013
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