
KOMISJA 

Program ESPON 2013 – Zaproszenie do składania wniosków i zgłaszania zainteresowania 

(2009/C 216/07) 

W ramach programu ESPON 2013 w dniu 16 września 2009 r. zostanie ogłoszonych 5 zaproszeń do 
składania wniosków: 

1) Zaproszenia do składania wniosków w zakresie projektów badawczych z dziedziny nauk stosowanych: 

— Atrakcyjność regionów i miast europejskich dla ich mieszkańców i dla osób je odwiedzających 
(budżet: 850 000 EUR), 

— Europejskie modele zagospodarowania gruntów (budżet: 800 000 EUR), 

— Współpraca terytorialna na obszarach transnarodowych oraz ponad granicami wewnętrznymi lub 
zewnętrznymi (budżet: 850 000 EUR), 

— Dostępność transportu na skalę regionalną lub lokalną oraz jej modele w Europie (budżet: 
700 000 EUR), 

— Drugoplanowe ośrodki wzrostu w rozwoju terytorialnym (budżet: 750 000 EUR), 

— Europejskie spojrzenie na szczególne typy obszarów (budżet: 900 000 EUR), 

— Terytorialny wymiar innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy (budżet: 750 000 EUR), 

— Struktury terytorialne i przepływy na kontynencie (globalizacja) (budżet: 1 000 000 EUR), 

— Morza europejskie w kontekście rozwoju terytorialnego (budżet: 800 000 EUR), 

— Wskaźniki i perspektywy dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym w kontekście spójności 
terytorialnej i rozwoju terytorialnego (budżet: 1 000 000 EUR), 

— Wrażliwość terytorialna i regionalna dyrektyw UE (budżet: 250 000 EUR). 

2) Zaproszenie do wyrażania zainteresowania ukierunkowanymi badaniami przez zainteresowane strony 
(budżet: 3 500 000 EUR przyznane na późniejsze zaproszenie do składania wniosków). 

3) Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie badań ukierunkowanych: 

— Potencjał regionów wiejskich (budżet: 210 000 EUR), 

— Ponadnarodowe metody wspierania współpracy europejskiej (budżet: 150 000 EUR). 

4) Zaproszenie do składania wniosków w ramach platformy naukowej: 

— Wskaźniki i indeksy terytorialne (budżet: 400 000 EUR). 

5) Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie sieci ponadnarodowych: 

— Działalność punktu kontaktowego sieci ESPON (budżet: 2 000 000 EUR). 

Prosimy regularnie odwiedzać stronę http://www.espon.eu w celu otrzymania dalszych informacji.
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