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ESPON 2013-ohjelman hakukierros syksyllä 2008
ESPON 2013-tutkimusohjelman toinen haku on avautunut ja se päättyy 15.10.2008.
Hakuasiakirjat ja -ohjeet ovat saatavilla ESPON-ohjelman kotissivuilla www.espon.eu.
Haettavina olevat hankkeet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen seuraavasti:
1. Kohdistetut analyysit, joiden rahoitus on yhteensä noin 1 850 000 €
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The Case for Agglomeration Economies in Europe
- Kohdealue: Manchesterin (UK), Barcelonan (ES), Lyonin (FR) ja Dublinin (IE) kaupunkialueet
- Teema: Keskittymisen vaikutukset ja sitä hyödyntävät toimintatavat
The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy
- Kohdealue: EU:n saaret ja saaristoalueet (ml. Ahvenanmaa)
- Teema: Saarten ja saaristoalueiden aluekehitys ja edellytykset niiden erityisaseman tunnistamiseen EU:n koheesiopolitiikassa.
Cross-Border Polycentric Metropolitan Regions
- Kohdealue: Sveitsin, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan alueille levittäytyvät monikeskuksiset metropolialueet
- Teema: Monikeskuksisten metropolialueiden muodostuminen ja niihin
liittyvät raja-alueyhteistyön hallintamallit
Success for Convergence Regions’ Economies
- Kohdealue: EU:n köyhimmät alueet (ns. lähentymisalueet)
- Teema: Köyhimpien alueiden vertailu - erot, yhtäläisyydet ja kehittämismahdollisuudet
Potential of Rural Regions
- Kohdealue: Syrjäiset merirannikon maaseutualueet Norjassa, Latviassa ja
Isossa-Britanniassa
- Teema: Kohdealueiden ”territoriaalinen potentiaali”
Spatial Scenarios: New Tools for Local-Regional Territories
- Kohdealue: Barcelonan (ES), Torinon (IT) ja Héraultin (FR) alueet
- Teema: ESPON-tutkimusohjelman skenaarioprojektin menetelmien ja tulosten soveltaminen alue- ja paikallistasoille, esimerkkialueena Barcelona
Transnational Support Method for European Cooperation
- Kohdealue: “North West Europe” (INTRREG IVB ohjelma-alue)
- Teema: Kohdealueen asema Euroopassa, erityisesti vesihuoltoon (ml. tulvasuojelu) liittyvien asioiden ja innovaatioiden suhteen
Territorial Diversity
- Kohdealue: Euroopan metropolialueen ulkopuolella sijaitsevat alueita
Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Sveitsistä, Maltalta, Kyprokselta ja Romaniasta, joilla on syrjäiseen sijaintiin tms. olosuhdetekijöihin (vuoristo, saaristo) liittyviä aluekehityksen haasteita
- Teema: Kohdealueiden aluekehitys ja niiden kehittämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

2. Tutkimushanke Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local
Economies. Hanke on suuruudeltaan 1 000 000 € ja kyseessä on uusintahaku.
3. Ohjelman tieteelliseen tukeen liittyvä hanke Territorial Indicators and Indices
(Phase I). Hankkeen rahoitus on 100 000 €.
Kohdassa 1 luetellut kohdistetut analyysit ovat nyt ESPON-tutkimusohjelmassa ensimmäistä kertaa toteutettavina. Niiden aiheet perustuvat maaliskuussa 2008 alueellisilta toimijoilta pyydettyihin ehdotuksiin tutkimusaiheiksi (Call for interest by stakeholders on Targeted Analysis). Näihin tutkimuksiin hakeudutaan muodostamalla
useamman tutkimusyksikön konsortio ja tekemällä hakuasiakirjojen ohjeistuksen
mukainen tutkimussuunnitelma. Kunkin kohdistetun analyysin ohjeellinen budjetti
on noin 200 000 €, ja niille on varattu toteutusaikaa noin puolitoista vuotta. Tutkimusote on soveltava ja käyttäjäsuuntautunut. Valittua tutkimusaihetta esittänyt taho
osallistuu tutkimusaiheen jatkokehittelyyn, ja se on mukana tutkimuksen toteutuksessa koko prosessin ajan.
ESPONin kotimaiset WWW-sivut
ESPONin Suomen yhteystahon kotisivut on avattu osoitteessa www.joensuu.fi/ktl/ecp/.
(Lähitulevaisuudessa näille sivuille viittaa myös osoite www.espon.fi). Sivuilla on tietoja ESPON-tutkimusohjelmasta ja sen toteutuksen ajankohtaisista asioista.
ESPON Newsletter
ESPONin koordinaatioyksikkö julkaisee muutaman kerran vuodessa ilmestyvää tutkimusohjelman uutiskirjettä. Newsletterin voi tilata omaan sähköpostiin tutkimusohjelman kotisivuilla www.espon.eu.
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).

