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ESPON-ohjelman haku avoinna 13.6.2012 saakka
ESPON 2013 -ohjelmassa haetaan 13.6.2012 mennessä toteuttajaa seuraaviin hankkeisiin:
Eri tahojen tekemiin tutkimusaihe-esityksiin perustuva kohdistettu tutkimushanke
(Toimintalinja 2/Targeted Analysis):
o North Sea – Spreading Transnational Results
ESPON-ohjelman tietotukeen ja -tuotantoon liittyvät hankkeet (Toimintalinja 3 /
Scientific Platform):
o European Territorial Monitoring System
o Detecting Territorial Potential and Challenges
o European Urban Benchmarking Web Tool
Lisäksi haussa tarjotaan rahoitusta kansallisten vastuutahojen välisiin yhteistyöhankkeisiin. Haku sulkeutuu 13.6.2012. Kunkin toimintalinjan hakuasiakirjat ja -ohjeet sisältävät
tiedostot (Application Pack) avautuvat tästä:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/calls_180412.html

Hakuja koskeneen tiedotustilaisuuden (Info Day) materiaali on tässä:

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday120510_after.html

Kahdeksas kotimainen ESPON Suomessa -raportti valmisteilla
ESPON-ohjelman Suomen vastuutaho on vuodesta 2004 lähtien koordinoinut työ- ja
elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön tukemaa ESPON Suomessa julkaisutoimintaa. Sen tuloksena on julkaistu seitsemän raporttia, joissa esitellään ja arvioidaan ESPONin tutkimustuloksia sekä pohditaan Suomen ominaispiirteitä ESPONin
viitekehyksessä. Loppuvuodesta julkaistava vuoden 2012 raportti käsittelee mm. metropoleja, maaseutua, kakkoskaupunkeja ja saavutettavuutta, ja se toimitetaan yhteistyössä
Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa.
Pohjoismaiden ja Itämeren asemaa käsittelevä konferenssi, Riika 30–31.8.2012
ESPON 2013 -ohjelman NORBA-hanke (http://www.rha.is/norba) järjestää Pohjoismaiden ja Itämeren asemaa käsittelevän konferenssin Riian kupeessa sijaitsevassa Jurmalassa 30.–31.8.2012. Konferenssin otsikko on ”Territorial cohesion on Europe and in the
BSR” ja sen teemat ovat ajankohtaisia ja suomalaisittain kiinnostavia. Kaikki aluesuunnittelun ja -kehityksen asiantuntijat, tutkijat ja päätöksentekijät ovat tilaisuuteen tervetulleita.
Lähetämme kutsun ja lisätietoja konferenssista lähiaikoina.

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.
Tehtäviimme ESPON 2013 -ohjelman kansallisena vastuutahona (ESPON Contact
Point=ECP) 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 4422 407 / 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).

