
 

        Τελευταία νέα  

Inspire policy making with territorial evidence 

 

 

Ανοιχτές Προσκλήσεις 

 

"ESPON Διακρατικές Δραστηριότητες Υποστήριξης Προβολής 2019-2022" 

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων 

προβολής που θα οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση των αποτελεσμάτων του ESPON σε μακροπεριφερειακό, 

διακρατικό, διασυνοριακό, εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο. 

Προϋπολογισμός: 1.330.000 ευρώ 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30/07/2019 στις 14:00 CET (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

 

Στοχευμένη ανάλυση "Χωροταξική δυναμική και σενάρια ολοκληρωμένης εδαφικής 

ανάπτυξης για τη λειτουργική περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης - CE FLOWS" 

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξετάζει τη χωρική δυναμική και τις υπάρχουσες ροές στις περιφέρειες 

της Κεντρικής Ευρώπης (CE), προσδιορίζοντας τις κύριες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους οδηγούς και τα 

σημεία που μπλοκάρουν σε αυτή την λειτουργική περιοχή. Θα πρέπει ειδικότερα να δοθεί έμφαση στον 

τρόπο που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν οι διακρατικές δομές συνεργασίας, οι μηχανισμοί 

διακυβέρνησης και οι λύσεις για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την 

προώθηση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης στην Κεντρική Ευρώπη. Το κύριο αποτέλεσμα της 

μελέτης θα πρέπει να είναι τα εργαλεία και η εφαρμογή τους στην πολιτική για την ολοκληρωμένη 

εδαφική ανάπτυξη της περιοχής της Κεντρικής Ευρώπης. 

Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 12/09/2019 στις 14:00 CET (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

 

Στοχευμένη Ανάλυση "Αξιολόγηση πρακτικών χωροταξικού σχεδιασμού με ψηφιακά 

δεδομένα - DIGIPLAN" 

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών αναλύει και συγκρίνει την ψηφιοποίηση των δεδομένων σχεδιασμού στη 

Δανία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, της οργάνωσης, της 

https://www.espon.eu/call-tenders-espon-transnational-outreach-support-2019-2022
https://www.espon.eu/spatial-dynamics-and-integrated-territorial-development-scenarios-functional-area-central-europe
https://www.espon.eu/spatial-dynamics-and-integrated-territorial-development-scenarios-functional-area-central-europe


χρηματοδότησης καθώς και των τρεχουσών και των μελλοντικών δυνητικών χρήσεων των δεδομένων 

ψηφιακού προγραμματισμού. Η μελέτη θα πρέπει, επίσης, να παρέχει μια επισκόπηση της ψηφιοποίησης 

των δεδομένων προγραμματισμού σε δώδεκα επιπλέον αντιπροσωπευτικές χώρες του ESPON, 

προκειμένου να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο επιδιώκοντας την  καλύτερη σύγκριση. 

Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ  

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 12/09/2019 στις 14:00 CET (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

 

Ενημέρωση  

Το ESPON EGTC θα υποβάλλει νέες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών: 

Εφαρμοσμένη έρευνα 

• Ψηφιακή μετάβαση της κυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών 

 

Στοχευμένη ανάλυση  

• Στρατηγική διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τη Θαλάσσια οικολογική-οικονομική 

Ομάδα (ERMES). Κύριος φορέας: Περιφέρεια της Λιγουρίας (IT) 

• Ανάπτυξη μιας φανταστικής μητρόπολης-περιφέρειας, βασισμένης σε μια αλληλένδετη 

προσέγγιση για την ανάλυση των κοινωνικών και χωροταξικών επιπτώσεων της οικονομικής 

αναδιάρθρωσης στην αστική περιοχή Μιλάνο-Μπολόνια (IMAGINE). Κύριος φορέας: Πόλη του 

Μιλάνου (IT) 

 

Εργαλεία 

• Διαδικτυακή Πύλη - Βάση Δεδομένων ESPON 2020, φάση ΙΙ 

• RIMAP Επικαιροποίηση του διαδικτυακού εργαλείου χαρτογράφησης  

• Εργαλείο για τη χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εδαφικής συνεργασίας 

• Δείκτες βασισμένοι σε μαζικά δεδομένα 

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

 

 

 

  

https://www.espon.eu/digiplan
https://www.espon.eu/digiplan
https://www.espon.eu/participate/calls/pre-announcement/prior-information-notice-9-upcoming-service-contracts
https://www.espon.eu/participate/calls/pre-announcement/prior-information-notice-9-upcoming-service-contracts


Δημοσιεύσεις 

Μελέτη για την "Αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης του εργατικού 

δυναμικού στην Ευρώπη" 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές πολιτικής για την αντιστροφή της μετανάστευσης και την προσέλκυση 

εργατικού δυναμικού. 

Οι περιφέρειες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο 

 ενθαρρύνονται: 

• να επενδύσουν στην οικονομία της γνώσης δηλαδή στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο 

• να αυξήσουν την ελκυστικότητα των περιφερειών  

• να αναπτύξουν στρατηγικές διασποράς 

• να εφαρμόσουν λειτουργικές προσεγγίσεις για την αστική διακυβέρνηση. 

   Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON  

 

 

Μελέτες 

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της χωρικής παρατήρησης και εργαλεία για την χωρική ανάλυση 

 Σενάρια για την  προσβασιμότητα  των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών μέσων 

μεταφοράς 

 Δείκτες για τη θαλάσσια προσβασιμότητα 

 

Νέες δραστηριότητες 

• Εφαρμοσμένη έρευνα ESCAPE - Προκλήσεις, δράσεις και προοπτικές για την χωροταξική 

διακυβέρνηση των αγροτικών περιοχών που συρρικνώνονται και παρακμάζουν. 

• Εφαρμοσμένη έρευνα  ESPON QoL – Ποιότητα ζωής - Μετρήσεις και μεθοδολογία. 

 

Δελτία Τύπου 

• Δελτίο Τύπου 17 Ιουνίου 2019:  Οι ζωές των ανθρώπων ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα. Το ίδιο  

πρέπει να κάνουν και οι πολιτικές αποφάσεις. 

• Δελτίο Τύπου 20 Ιουνίου 2019: Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε πολιτικές 

πέραν των διοικητικών συνόρων. 

 

 

https://www.espon.eu/labour-migration
https://www.espon.eu/labour-migration
https://www.espon.eu/access-scenarios
https://www.espon.eu/access-scenarios
https://www.espon.eu/access-sea
https://www.espon.eu/escape
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/quality-of-life
https://www.espon.eu/life-goes-beyond-administrative-borders-policies-should-do-same
https://www.espon.eu/life-goes-beyond-administrative-borders-policies-should-do-same
https://www.espon.eu/we-need-think-and-design-policies-beyond-administrative-borders
https://www.espon.eu/we-need-think-and-design-policies-beyond-administrative-borders


Εκδηλώσεις 

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή του ESPON “Εργαλείο 

Εκτίμησης Εδαφικών Επιπτώσεων (Territorial Impact Assessment Tool)”,  Άαλμποργκ (Δανία), 30 

Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2019, Βρυξέλλες 7-10 Οκτωβρίου 2019. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων είναι το σημαντικότερο γεγονός για την 

περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Την φετινή χρονιά, το ESPON EGTC θα έχει μια εντυπωσιακή 

παρουσία στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 2019, διοργανώνοντας εννέα 

συναντήσεις ως Επικεφαλής Εταίρος και συμμετέχοντας ως Εταίρος σε άλλες τέσσερις. Στον 

εκθεσιακό χώρο για τα χωρικά δεδομένα, το ESPON EGTC σε συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές 

υπηρεσίες (Eurostat, EJRC, κ.α.) θα βρίσκονται με το δικό τους περίπτερο. Επίσης, το ESPON EGTC 

θα συμμετάσχει στο Masterclass για την Πολιτική Συνοχή που θα λάβει χώρα μία ημέρα πριν την 

έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

• Σεμινάριο ESPON σε συνεργασία με τη Φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Ελσίνκι, 27 

- 28 Νοεμβρίου 2019. 

Προηγούμενα γεγονότα 

• Διακρατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο "Διαδικτυακή Πύλη Βάσης Δεδομένων ESPON" 

Μπρατισλάβα, 27 Ιουνίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

• Σεμινάριο ESPON σε συνεργασία με τη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ "Ο ρόλος των 

λειτουργικών περιοχών στην χωρική συνοχή" Ιάσιο, 19 - 20 Ιουνίου 2019. Περισσότερες 

πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

• Διακρατικό σεμινάριο ESPON "Η διασυνοριακή συνεργασία στην Κεντρική Ευρώπη και ο 

διασυνοριακός προγραμματισμός"  Δρέσδη, 11 Ιουνίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον 

διαδικτυακό τόπο του  ESPON. 

• Διακρατικό σεμινάριο ESPON " Διαδικτυακή Πύλη Βάσης Δεδομένων ESPON" Ρίγα, 5 Ιουνίου 

2019. Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

Θέσεις Εργασίας  

Το ESPON EGTC ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν προϊστάμενο μονάδας για να διευθύνει το τμήμα που 

ασχολείται με την προβολή και την παροχή εδαφικών δεδομένων.  

Προθεσμία Υποβολής: 2 Σεπτεμβρίου 2019.  

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ESPON. 

https://www.espon.eu/tia-training-denmark
https://www.espon.eu/tia-training-denmark
https://www.espon.eu/ewrc-2019
https://www.espon.eu/training-open-data-bratislava
https://www.espon.eu/iasi
https://www.espon.eu/cross-border-visions
https://www.espon.eu/training-open-data-riga
https://www.espon.eu/participate/vacancies/current-vacancies/head-unit

