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ESPON 2013 -tutkimusohjelman 3. hakukierros avautuu
ESPON tutkimusohjelman kolmas haku avautuu 16.9.2009 ja haku-aika päättyy 11.11.2009. Hakukierroksen kokonaisbudjetti on noin 15 miljoonaa euroa
ja se jakautuu viiteen aihealueeseen seuraavasti:
1. Soveltavien tutkimushankkeiden toteutus (Applied Research):
Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors
European patterns of land use
Territorial cooperation in transnational areas and across internal/external borders
Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
Secondary growth poles in territorial development
European perspective on specific types of territories
Territorial dimension of the innovation and knowledge economy
Continental territorial structures and flows (globalisation)
Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development
European seas in territorial development
Territorial and regional sensitivity of EU Directives

2. Ehdotukset tutkimusaiheiksi kohdistettuihin tutkimuksiin (Targeted Analysis)
Aluekehityksen toimijat voivat esittää ehdotuksia toteutettaviksi tutkimuksiksi

3. Kohdistettujen tutkimushankkeiden toteutus (Targeted Analysis)
Potential of Rural Regions/PURR
Transnational Support Method for European Cooperation/TranSMec

4. Ohjelman tieteellinen tuki (Scientific Platform)
Territorial Indicators/Indices

5. Kansallisten vastuutahojen verkostoituminen (Transnational Networking Activities)

Näistä viidestä aihealueesta suurin on ensimmäinen. Sen tutkimukset toteutetaan eurooppalaisten tutkimusryhmien muodostamina hankkeina, joiden budjetit ovat miljoonan euroon luokkaa.
Avautuvia hakuja ja koskeva tiedotustilaisuus (Info Day) järjestetään Brysselissä
16.9.2009. Tilaisuudessa tarjotaan mahdollisuus tutkimusryhmien muodostamiseen ja niihin hakeutumiseen (Partner Café). Ilmoittautumisohjeet, lisätietoja ja hakukierroksen ennakkoilmoituksen sisältävä lehdistötiedote:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/2112/2327/2633/i
ndex_EN.html

Ehdokkaaksi ESPONin tutkimusryhmiin
Osallistuitpa Brysselin tilaisuuteen 16.9.2009 tai et, ESPONin koordinaatioyksikön kotisivuilla voi ilmoittautua ehdokkaaksi ESPONin tutkimusryhmiin.
Ilmoittautuminen tapahtuu 2-sivuisella lomakkeella (Partner Information
Form), joka toimitetaan ESPONin koordinaatioyksikköön sähköpostilla, faksilla tai postitse. Lista ehdokkaista on esillä ESPONin kotisivuilla ja sitä päivitetään säännöllisesti. Ohjeet, lomake ja lista tutkimusryhmiin ehdokkaiksi ilmoittautuneista tutkimuslaitoksista:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2658/index_
EN.html

Harjoittelijan vakansseja ESPONissa
ESPONin koordinaatioyksikkö hakee kahta harjoittelijaa toimipaikkaansa Luxemburgiin. Harjoittelujen kesto on viisi kuukautta ja tehtävät liittyvät tutkimusohjelman tukitoimintoihin kuten esimerkiksi tutkimusprojektien talousasioihin ja tiedotukseen. Harjoittelu sopii esimerkiksi opintojensa loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka on kiinnostunut työskentelystä eurooppalaisen aluetutkimuksen näköalapaikalla. Hakuaika harjoitteluihin päättyy
22.9.2009. Kansallinen vastuutaho avustaa ja tukee hakijoita hakuprosessissa.
Lisätietoja ja hakuohjeet:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/functions/vacancies/2662/index_EN.html

Vastaamme mielellämme kaikkiin tähän tiedotteeseen ja ESPONiin liittyviin
kysymyksiin.
Yhteistyö- ja tutkimusterveisin,
Heikki Eskelinen
Suomen ECP:n vastuuhenkilö

Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
PL 111, 80101 Joensuu
p. 013 251 2478/heikki.eskelinen@joensuu.fi

Timo Hirvonen

p. 013 251 4160/timo.hirvonen@joensuu.fi

Suomen ECP:n yhteyshenkilö

Karjalan tutkimuslaitos toimii ECP-tehtävässään yhteistyössä YTK:n (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, TKK) kanssa. YTK:ssa yhteyshenkilönä toimii
Anna Broberg (p. 09 451 4428/anna.broberg@tkk.fi).

