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ESPON Seminar "Revealing territorial potentials and shaping new
policies - Contribution to the post-2020 Cohesion policy debate"

Valletta, 24-25 mei 2017 – In samenwerking met het Maltese EU-voorzitterschap wordt
een seminar georganiseerd door de ESPON EGTC om een bijdrage te leveren aan het
debat rond de werking en de toekomst van het EU-cohesiebeleid en om te discussiëren
overgebieden met geografische specifieke kenmerken .
Het seminar is bedoeld voor beleidsmakers en programmaautoriteiten die:

ingeschakeld worden bij het ontwerp en/of de implementatie
van cohesiebeleid, met inbegrip van het objectief territoriale
samenwerking;

beleidsmaatregelen
ontwikkelen en implementeren ter
ondersteuning van gebieden met geografische specifieke
kenmerken;

ingeschakeld worden bij en/of geïnteresseerd zijn in
bestaande goede praktijken en nieuwe territoriale governance om functionele
gebiedswerking en territoriale samenwerking te promoten.
Einddatum voor registratie is woensdag 10 mei 2017 om 15:00.
Programma en registratie op de ESPON website

Voorstellen van belanghebbenden voor Gerichte Analyses
Volgende einddatum is 23 juni 2017
ESPON gerichte analyses resulteren in territoriale onderzoeken op maat om bij te dragen
aan beleidsbehoeften en ontwikkelingsstrategieën. Deze analyses brengen het Europese
perspectief in de beleids- en programmeringsprocessen. Meer info vindt u op de ESPON
website.
Lees meer over actuele gerichte analyses en ontdek wat ESPON belanghebbenden
interesseert:
1. Regional Strategy, ReSSI – Regionale strategieën voor duurzame en inclusieve
territoriale ontwikkeling – Regionale samenwerking en EU-dialoog
2. Spatial Dynamics, SPIMA – Ruimtelijke dynamieken en strategische planning in
stedelijke gebieden
3. Territorial Cooperation, TCA – Denken en plannen in gebieden van territoriale
samenwerking
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Open calls
Gerichte analyses


"Linking networks of protected areas to territorial development
(LinkPAs)", einddatum 27 maart 2017 om 10:00



"Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050)",
einddatum 27 maart 2017 om 10:30



"Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and
Refugee Flows", einddatum 27 maart 2017 om 11:00

Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe
einddatum 22 maart 2017 om 10:30

Regionale strategieën – ESPON ReSSI startverslag
De vier belanghebbenden van ReSSI gerichte
analyse—de gemeenteraad van Coventry, de regio
Zuid-Denemarken, de regio Piëmont en de
gemeenteraad van Oeiras—stellen cruciale vragen
aan het onderzoeksteam om te bestuderen hoe lokale
overheden Europe 2020 objectieven kunnen
promoten in de context van ontwikkelende territoriale
governance en planning.
Het conceptueel en methodologisch werkkader en de
algemene onderzoekscontext van de gerichte analyse
worden opgesteld in het startverslag van de
universiteiten van Coventry, Kopenhagen, Politecnico
di Torino en Lissabon.
Het startverslag geeft een eerste overzicht over de
meest overheersende governance systemen in
Europa en schetst mogelijkheden en uitdagingen voor
de steden en regio’s na de governance veranderingen in de nasleep van de financiële
crisis.
Het ESPON ReSSI startverslag is nu beschikbaar op de ESPON website.

Vacatures bij het ESPON EGTC
Het ESPON EGTC werft aan! Er zijn drie openstaande functies (tijdelijke contracten voor
een jaar):
1. Project Expert
2. Financial Expert/ Public Procurement
3. Administrative Officer
Deadline voor het indienen is 24 maart 2017 om 16:00. Verdere informatie op de ESPON
website.
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ESPON op nationaal niveau
Vorige infodag in België
Het verslag en de presentaties van vorig infodag (16/01/2017, Brussel) zijn
beschikbaar op de BECP website.
Volgende infodag in België
Op 19 juni 2017 wordt in Luik een bijeenkomst georganiseerd
tussen de 3 Belgische partners.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen. Het
BECP kan nuttige contacten en informatie verschaffen tijdens
deze infodag.

Nieuws van URBACT – “Good Practice” oproep aan steden
URBACT lanceert een “Good Practice” oproep aan alle
Europese steden, ongeacht zijn grootte of geografisch
gebied, om zijn werk in geïntegreerd stedelijke
ontwikkeling te promoten, belonen en over te dragen.
De oproep staat open tot 31 maart 2017. Meer
informatie op de URBACT website.

Master Class over EU-cohesiebeleid
Brussel, 8-12 oktober 2017 – De Europese Commissie DG Regio, het Comité van de
Regio’s en de regionale studies associatie in samenwerking met de Europese regionale
wetenschap associatie en de Europese scholen van planning, organiseren tijdens de
Europese week van regio’s en steden de 5de Master Class over EU-cohesiebeleid. Dit vindt
plaats in Brussel en is bedoeld voor PhD studenten en jonge onderzoekers.
De Master Class is een uniek format om jonge onderzoekers te connecteren en zal
presentaties van papers omvatten, evenals lezingen en debatsessies met
beleidsmakers, EU-ambtenaren en hogere academici om het begrip en het
onderzoek over EU-cohesiebeleid te verbeteren.
De deadline voor registratie is 9 mei 2017.
Verdere informatie, programma, registratieformulier, 2016 Master Class procedures,
vindt u op de RSA website.
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ESPON 2020 – Meer informatie
ESPON EGTC
4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg - Groothertogdom Luxemburg
Phone: +352 20 600 280
Email: info@espon.eu
www.espon.eu, Twitter, LinkedIn, YouTube
Het ESPON EGTC is één enkele begunstigde voor ESPON 2020 samenwerking programma.
Het enkele handeling van het programma wordt door het ESPON EGTC geïmplementeerd en medegefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EU-lidstaten en partnerlanden, IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland.

Belgische ESPON Contact Point

ESPON@UGENT.BE

HTTP://ESPON.BE

+32 9 331 32 51 (AMRP SECRETARIAAT, UGENT)
@ESPON_BE

VRAGEN EN OPMERKINGEN? VIA MAIL OF TELEFONISCH.
ESPON NIEUWSBRIEF IS TRIMESTRIEEL. OM UIT TE SCHRIJVEN OF UW PERSOONLIJKE
GEGEVENS TE WIJZIGEN, KUNT U EEN MAIL STUREN.

