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W ramach programu ESPON 2013 w dniu 3 maja 2010 r. zostanie ogłoszone zaproszenie do składania 
wniosków. Obejmuje ono dwa projekty w dziedzinie badań stosowanych, kilka projektów badań ukierun
kowanych, a także działalność punktu kontaktowego sieci ESPON dotyczącą transnarodowych sieci 
tworzenia kontaktów. Termin składania wniosków upływa dnia 28 czerwca 2010 r. 

Cała dokumentacja związana z zaproszeniem do składania wniosków, włącznie z procedurą składania 
wniosków, zasadami kwalifikowalności, kryteriami oceny i dokumentami, które należy przedłożyć, będzie 
dostępna na stronie ESPON od dnia 3 maja 2010 r. 

I. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w dziedzinie badań stosowanych (priorytet 
1 programu ESPON 2013): 

1) morza europejskie w kontekście rozwoju terytorialnego (budżet: 800 000 EUR); 

2) wskaźniki i perspektywy dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym w kontekście spójności 
terytorialnej i rozwoju terytorialnego (budżet: 1 000 000 EUR). 

Z każdego tych dwóch tematów wybrany zostanie jeden wniosek. 

II. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów badań ukierunkowanych (priorytet 2 
programu ESPON 2013): 

1) EITA – ESPON – i terytorialna ocena wpływu (budżet: 350 000 EUR); 

2) ULYSSES – stosowanie wyników ESPON jako miary transgranicznego planowania przestrzennego 
i rozwoju (budżet: 350 000 EUR); 

3) RISE – określanie i wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju regionalnych strategii zinte
growanych w Europie (budżet: 350 000 EUR); 

4) POLYCE – metropolizacja i rozwój policentryczny w Europie Środkowej: opcje strategiczne 
w oparciu o dowody (budżet: 350 000 EUR); 

5) TPM – monitorowanie wyników terytorialnych (budżet: 350 000 EUR); 

6) BEST – METROPOLIS – najlepsze warunki rozwoju w europejskich metropoliach: Paryż, Berlin, 
Warszawa (budżet: 350 000 EUR);
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7) SEMIGRA – selektywna migracja i niezrównoważone proporcje płci na obszarach wiejskich (budżet: 
350 000 EUR); 

8) SMART-IST – inteligentne instytucje na rzecz rozwoju terytorialnego (budżet: 350 000 EUR). 

Z każdego z tych 8 tematów może zostać wybrany jeden wniosek. 

III. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działalności transnarodowych sieci tworzenia 
kontaktów (priorytet 4 programu ESPON 2013): 

— działania na poziomie transnarodowym zmierzające do wykorzystania wyników przeprowadzane 
przez punkt kontaktowy sieci ESPON (budżet: 1 300 000 EUR). 

Działalność transnarodowych sieci tworzenia kontaktów ma umożliwić celowe, transnarodowe wyko
rzystanie wyników ESPON, podnoszenie świadomości na ich temat i ich rozpowszechnianie w celu: 
1) zaangażowania decydentów politycznych, praktyków, naukowców i młodych pracowników 
naukowych; oraz 2) promowania europejskiej perspektywy rozwoju terytorialnego, terytorialnej 
konkurencyjności i spójności. 

Potencjalnymi beneficjentami zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie badań stosowanych 
i badań ukierunkowanych są podmioty publiczne i prywatne. Wyłącznie instytucje potwierdzone jako 
punkty kontaktowe ESPON mogą składać wnioski i zostać podane jako partnerzy we wnioskach 
dotyczących działalności transnarodowych sieci tworzenia kontaktów. 

W ramach programu ESPON 2013 zaprasza się potencjalnych beneficjentów do udziału w dniu infor
macyjnym na temat nowych ogłoszeń i w spotkaniu dla partnerów programu w dniu 18 maja 2010 r. 
w Brukseli w celu uzyskania informacji na temat nowych możliwości pozyskania funduszy wynikających 
z zaproszeń do składania wniosków i spotkania potencjalnych partnerów projektu. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.espon.eu
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