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ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej wspierająca 
rozwijanie działań w zakresie polityki spójności UE. Sieć ESPON jest współfinansowana ze środków Euro
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 3: „Europejska współpraca terytorialna” oraz 
przez 31 państw (27 państw członkowskich UE oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię). 

W ramach programu ESPON 2013 ogłasza się zaproszenia do składania wniosków. Potencjalni beneficjenci 
to organy publiczne i prywatne z 31 państw (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia i Szwajcaria). Do składania wniosków zachęca się badaczy i instytucje badawcze, uniwersytety, 
naukowców, ekspertów i zespoły naukowe. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działalności 
transnarodowych sieci tworzenia kontaktów adresowane jest do instytucji mających status punktów kontak
towych ESPON. 

1. Zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów badawczych w dziedzinie nauk stosowanych: 

— Europejskie regiony sąsiadujące (budżet 750 000 EUR) 

— Małe i średnie miasta w ich funkcjonalnym kontekście terytorialnym (budżet 650 000 EUR) 

— Wymiar terytorialny ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie (budżet 750 000 EUR) 

— Kryzys gospodarczy: odporność regionów (budżet 759 153 EUR) 

2. Zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań ukierunkowanych w wyniku zaproszenia do 
wyrażania zainteresowania przez zainteresowane strony: 

— Ośrodki wzrostu w Europie południowo-wschodniej (budżet 360 000 EUR) 

— Kluczowe wskaźniki w zakresie spójności terytorialnej i planowania przestrzennego (budżet 
360 000 EUR) 

— Atrakcyjne do życia krajobrazy na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego (budżet 
379 796,09 EUR) 

— Polityka w zakresie krajobrazu „Parku Trzech Państw” (Parc des Trois Pays) (budżet 360 000 EUR) 

— Morze Północne – rozpowszechnianie wyników transnarodowych (budżet 340 000 EUR) 

Wskazane powyżej tematy badań ukierunkowanych zostaną włączone do zaproszenia do składania wnio
sków pod warunkiem podpisania porozumienia z zainteresowanymi stronami, które zgłosiły pomysły 
projektów. Tematy te zostaną zatem zatwierdzone w dniu ogłoszenia zaproszenia do składania wniosków, 
tj. 24 sierpnia 2011 r. Tematy, które ostatecznie zostaną włączone do zaproszenia zostaną opublikowane 
na stronie internetowej ESPON: http://www.espon.eu
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3. Zaproszenie do składania wniosków w ramach platformy naukowej ESPON: 

— Monitorowanie terytorialne i sprawozdawczość UE (budżet 598 000 EUR) 

— Atlas ESPON europejskich struktur terytorialnych i dynamiki (budżet 150 000 EUR) 

— Odkrywanie potencjału i wyzwań terytorialnych (budżet 350 000 EUR) 

— Dokumentacja terytorialna programów EFRR (budżet 500 000 EUR) 

— Sieciowe narzędzie ESPON do tworzenia map (budżet 150 000 EUR) 

— Monitorowanie terytorialne europejskich makroregionów – test dla regionu Morza Bałtyckiego 
(budżet 360 000 EUR) 

4. Zaproszenie do składania wniosków w zakresie działań dotyczących transnarodowych sieci tworzenia 
kontaktów prowadzonych przez sieć punktów kontaktowych ESPON: 

— Działania na poziomie transnarodowym zmierzające do wykorzystania wyników przeprowadzane 
przez punkty kontaktowe sieci ESPON (budżet 600 227 EUR) 

Termin składania wniosków upływa dnia 20 października 2011 r. 

W dniu 13 września 2011 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny oraz spotkanie dla partnerów 
programu adresowane do potencjalnych beneficjentów. 

Cała dokumentacja związana z zaproszeniami, włącznie z procedurą składania wniosków, zasadami kwali
fikowalności, kryteriami oceny i formularzem zgłoszeniowym, jest dostępna na stronie ESPON: http://www. 
espon.eu
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