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Infodag van het Belgische ESPON Contactpunt 

KMO’s en regionale luchthavens in België 

Luik, 19 juni 2017 – Project manager van de ESPON gerichte analyse over 
‘Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities’, Bernd 

Schuh, en directeur van SEO Aviation Economics, Guillaume Burghouwt, 
delen hun expertise in onderzoek en beleidsmaking ter ondersteuning en 

ontwikkeling van de Belgische KMO’s en regionale luchthavens. 

 

Het programma ziet eruit als volgt: 

13:30-14:00  Receptie   

14:00-14:30 Presentatie Bernd Schuh 

14:30-15:00 Discussie 

15:00-15:30 Presentatie/workshop over ESPON tools en databases omtrent KMO’s 

en regionale luchthavens 

Of: Skypesessie met Sara Favargiotti over de resultaten van de 

ESPON ‘Airports as Drivers of Economic Success in Peripheral 

Regions’ gerichte analyse 

15:30-16:00 Pauze 

16:00-16:30 Presentatie ‘Regional airports: trends, opportunities and challenges’ 

van Guillaume Burghouwt  

16:30-17:00 Discussie 

17:00-17:30 Presentatie over ESPON en URBACT activiteiten 

(17:30-18:30 Drink) 

 

De inschrijving is verplicht (door het beperkt aantal plaatsen). U kan hiervoor mailen 

naar het BECP secretariaat (chloe.walot@ugent.be).   

 

 

 

 

 

 

https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/03.SMEs.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/03.SMEs.html
mailto:chloe.walot@ugent.be
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Waar? In de Meuse zaal van het Atrium Vertbois in het gebouw van de 

ontwikkelingsagentschap van de provincie van Luik, 11 rue du Vertbois, 4000 Luik. 
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Een voorstel van Gerichte Analyse indienen 

De volgende deadline is 23 juni 2017 

Twee keer per jaar kunnen stakeholders hun voorstel van gerichte analyse via het ESPON 

2020 programma indienen. Maar u kunt uw voorstel het hele jaar indienen. Indien 

uw voorstel niet geselecteerd wordt, kunt u het verbeteren en opnieuw indienen. 

 

Wie kan een voorstel indienen?  

- Nationale, regionale en lokale instellingen, Europese Groeperingen voor 

Territoriale Samenwerking van de E.U. en ESPON partnerlanden (IJsland, 

Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) en andere grensoverschrijdende 

instellingen van territoriale samenwerking met competentie of betrokken bij de 

ontwikkeling en implementatie van beleidsmaatregelen (met een territoriale 

dimensie);    

- Beheersautoriteiten en gezamenlijke secretariaten (van bovengenoemde landen), 

Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking en andere 

grensoverschrijdende instellingen van territoriale samenwerking verantwoordelijk 

voor de implementatie van EU programma’s voor transnationale, 

grensoverschrijdende of macro-regionale gebieden. 

Het wordt aanbevolen om het voorstel in te dienen samen met Europese partners die 

dezelfde analytische noden hebben. Tegelijkertijd moeten deze stakeholders een 

stuurgroep voorstellen met overkoepelende waarnemingsorganisaties van de 

verschillende Europese, nationale en regionale levels (verder zie de website).  

Het BECP helpt u graag:  

- een Europees netwerk te creëren; 

- aan de ESPON selectiecriteria te beantwoorden. 

https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
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Toekomstige calls van Gerichte Analyses 

Bent u geen verkiesbaar kandidaat voor het indienen van een gerichte analyse voorstel 

maar hebt u zin om aan een ESPON gerichte analyse bij te dragen? Ontdek hieronder de 

toekomstige calls (2017) van de geselecteerde gerichte analyses:  

 Alps2050 – Common  spatial perspectives for the Alpine Space. 

Towards a common vision, getrokken door het Ministerie van vervoer en 

digitaal infrastructuur, Departement van de Europese territoriale ontwikkeling 

/ territoriale cohesie (Duitsland)  

 Cross-border Public Services (CPS), getrokken door de Regio van 

Sonderjylland – Schleswig Joint Secretariat & Infocenter (Denemarken) 

 Future Digital Health in the EU, getrokken door het Ministerie van 

financïen, Departement van regionale ontwikkeling (Estland) 

 Cultural Heritage (CH) as a strategic territorial development resource; 

mapping impacts through a set of common European socio-economic 

indicators, getrokken door de Directie van cultureel erfgoed (Noorwegen)  

 

Ook hier (evenals de toegepaste onderzoeken, zie hieronder) kan het BECP u helpen bij 

het zoeken naar partners om een wetenschappelijk consortium te vormen en op deze 

calls in te schrijven. 

 

 

Toegepaste Onderzoeken 

Open calls  

 Youth unemployment, deadline is 15 juni 2017 om 10:30 

 Territories with geographical specificities, deadline is 15 juni 2017 om 

10:00 

 

Aangekondigde calls (2017) 

 European and macro-regional monitoring tools 

 Functional urban areas and regions in Europe 

 Monitoring real estate prices in European cities 

 Territorial evidence supports to EU funded programmes  
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Stages bij het EGTC ESPON 

Twee stagiairs (M/V) hebben de mogelijkheid om bij het EGTC ESPON te werken (periode 

van 5 maanden).  

Wie? De universitaire studenten die het laatste jaar van hun programma finaliseren 

(richting: territoriale ontwikkeling en ruimtelijke ordening, geografie, regionale economie, 

Europese studies, politieke wetenschappen, financieel beheer, of andere relevante 

richtingen). 

Wat? Bijdragen aan het werk van de twee Units van het EGTC: 

(1) Unit on Evidence and Outreach: de stagiair zal aan een aantal activiteiten bijdragen, 

o.a. het ontwikkelen van de reglementen voor toegepaste onderzoeken, van de 

activiteiten en tools voor gerichte analyses en het voorbereiden van 

startbijeenkomsten met dienstverleners en partners. De stagiair zal ook helpen bij 

financiële, administratieve en communicatieve taken en de verspreiding van de 

calls. Ook de organisatie van events (seminaries, workshops, conferenties) en het 

opstellen van publicaties, behoren tot het takenpakket. 

(2) Unit on Administration and Management: de stagiair zal aan een aantal 

organisatorische, administratieve en financiële activiteiten bijdragen i.v.m. de 

processen van openbare aanbesteding, het aanpassen van calls en ingediende 

voorstellen, de contractprocessen, de voorbereiding van voortgangsverslagen en 

het begrotingsbeheer.       

Elk stagiair krijgt een maandelijkse vergoeding van € 1.100.   

De sollicitatiedeadline is 30 juni 2017. Meer informatie over deze vacatures kunt u online 

vinden.  
 

 

URBACT Conferentie en workshop 

Urban challenges: Fringe Solutions 

Brussel, 13 juni 2017 – In samenwerking met EUROCITIES en URBACT III 

organiseren de steden Antwerpen en Oslo een dag over de uitwerkingen van het 
‘Edge-of-Centre Transformation’ project en het ‘sub>urban. Reinventing the 

fringe’ netwerk (in totaal zijn er 15 steden betrokken).   

Het programma van dit event kunt u online vinden, evenals het inschrijvingsformulier. 

De inschrijving voor de conferentie is verplicht en info over de workshop krijgt u 

eens u geregistreerd bent.  

 

 

 

 

  

http://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/Trainees_May_2017.html
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Edge-of-centre-urban-transformation-project-continues-WSPO-A89E9U
http://urbact.eu/sub.urban
http://urbact.eu/sub.urban
http://urbact.eu/urban-challenges-fringe-solutions
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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 eenzelfde begunstigde voor het ESPON 2020 samenwerkingsprogramma. 
De Single Operatie 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 Contactpunt (BECP) 

 

 CHLOE.WALOT@UGENT.BE      +32 9 331 32 56   

   HTTP://ESPON.BE      @ESPON_BE   

 

 
Vragen en opmerkingen?  

Dit kan via mail of telefonisch. 

 

ESPON nieuwsbrief is trimestrieel. Om uit te schrijven of uw persoonlijke 

gegevens te wijzigen, kunt u een mail sturen. 
 
 

 

mailto:info@espon.eu
http://www.espon.eu/
https://twitter.com/ESPON_Programme
http://www.linkedin.com/company/espon
https://www.youtube.com/user/ESPONProgramme
mailto:chloe.walot@ugent.be
http://espon.be/
https://twitter.com/espon_be

