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ESPON-ohjelman haku avoinna 24.8. – 20.10.2011
ESPON 2013 -ohjelma (European Observation Network for Territorial Development
and Cohesion) on eurooppalaista aluesuunnittelua ja aluekehitystä palveleva tutkimusohjelma. Se tukee aluekehitystyötä ja -politiikkaa EU:ssa ja sen jäsenmaissa luomalla yhteistyöverkostoja ja tietoperustaa tutkimushankkeiden avulla. ESPONin kansainväliset tutkimusryhmät toteuttavat kuluvalla ohjelmakaudella (2007–2013) kaikkiaan yli 50 tutkimushanketta.
ESPON-ohjelman syksyn 2011 hakukierros avautui 24. elokuuta 2011. Haku päättyy 20.
lokakuuta 2011.
Soveltavia tutkimushankkeita (Toimintalinja 1) on haettavana neljä:
1.
2.
3.
4.

European neighbour regions (750 000 €)
Small and medium sized towns in their functional territorial context (650 000 €)
The territorial dimension of poverty and social exclusion in Europe (750 000 €)
Economic crises: resilience of regions (759 153 €)

Eri tahojen tutkimusaihe-esityksiin perustuvia kohdistettuja hankkeita (Toimintalinja 2)
on haettavana viisi:
1.
2.
3.
4.
5.

Growth poles in South-Eastern Europe (360 000 €)
Key indicators for territorial cohesion and spatial planning (360 000 €)
Liveable landscapes for sustainable territorial development (379 796 €)
Landscape policy for the Three Countries Park (360 000 €)
North Sea – spreading transnational results (340 000 €)

Lisäksi haettavana on kuusi ohjelman tietotuotantoon liittyvää hanketta (Toimintalinja 3):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EU territorial monitoring and reporting (598 000 €)
ESPON Atlas on European territorial structures and dynamics (150 000 €)
Detecting territorial potential and challenges (350 000 €)
Territorial evidence packs for ERDF programmes (500 000 €)
ESPON Online Mapping tool (150 000 €)
Territorial monitoring in a European macro region – a test for the Baltic Sea Region
(360 000€)

Kunkin toimintalinjan hakuasiakirjat ja -ohjeet sisältävät tiedostot (Application Pack)
avautuvat ohjelman koordinaatioyksikön kotisivun linkistä:

http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/calls240811.html

Avautuvia hakuja koskeva tiedotustilaisuus (Info Day) järjestetään 13.9.2011 Brysselissä.
Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyvät tästä linkistä:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday110913.html.

Tutkimusryhmiin hakeutumista edistää ESPON Partner Cafe .-palvelu:

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPONPartnerCafe/index.html.

Siinä ESPONista kiinnostuneet tutkijat ja tutkimustahot voivat asettaa nähtäville osaamisensa ja yhteystietonsa sekä verkostoitua hakijoiden kontakteja linkittävän LinkedInpalvelun avulla.
Tehtäviimme ESPON 2013 -ohjelman kansallisena vastuutahona (ECP=ESPON Contact Point) kuuluu tukea ESPON-ohjelman toimintaa Suomessa ja mm. edistää kotimaisten tutkimuslaitosten hakeutumista ESPON-ohjelman piiriin. Jos – ja toivottavasti kun –
ESPON kiinnostaa sinua/organisaatiotasi, ota yhteyttä: vastaamme mielellämme kaikkiin
tähän tiedotteeseen ja ESPONiin liittyviin kysymyksiin.
Yhteistyö- ja tutkimusterveisin,
Heikki Eskelinen

Suomen ECP:n vastuuhenkilö

Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
PL 111, 80101 Joensuu
p. 050 595 8180 / heikki.eskelinen@uef.fi

Timo Hirvonen

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

Suomen ECP:n yhteyshenkilö

Karjalan tutkimuslaitos toimii ECP-tehtävässään yhteistyössä YTK:n (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Aalto-yliopisto) kanssa. YTK:ssa yhteyshenkilönä toimii Kaisa SchmidtThomé (p. 09 470 24087 / kaisa.schmidt-thome@aalto.fi).

