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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
Razpisi za zbiranje predlogov – Program ESPON 2013
(18. april–13. junij 2012)
(2012/C 111/04)
ESPON je Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja. Podpira razvoj politike v zvezi s kohe
zijsko politiko EU. ESPON sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj na podlagi cilja 3 za evropsko
teritorialno sodelovanje in 31 držav (27 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica).
V okviru programa ESPON 2013 so zdaj objavljeni razpisi za zbiranje predlogov.
1. Razpis za zbiranje predlogov za ciljne analize/prednostna naloga 2:
— Severno morje – razširjanje transnacionalnih rezultatov (proračun 340 000 EUR).
Za navedeno temo bo izbran samo en predlog.
2. Razpis za zbiranje predlogov v okviru znanstvene platforme ESPON/prednostna naloga 3:
— evropski sistem za teritorialno spremljanje (proračun 598 000 EUR),
— opredelitev teritorialnih možnosti in izzivov (proračun 350 000 EUR),
— evropsko spletno orodje za primerjalne analize mest (proračun 200 000 EUR).
Razpoložljivi proračun za ta razpis znaša 1 148 000 EUR; ta znesek je med projekte porazdeljen, kot je
navedeno zgoraj. Za vsako od treh navedenih tem bo izbran po en predlog.
3. Razpis za zbiranje predlogov za transnacionalne mrežne dejavnosti, objavljen s strani mreže kontaktnih
točk ESPON/prednostna naloga 4:
— dejavnosti mreže kontaktnih točk ESPON v zvezi s kapitalizacijo na transnacionalni ravni.
Razpoložljivi proračun bo objavljen na spletišču ESPON pred začetkom razpisa. Izbranih je lahko več
predlogov.
Rok za predložitev predlogov je 13. junij 2012.
Možni upravičenci so raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki, raziskovalni inštituti, javni organi in zasebne
družbe iz 31 držav (27 držav članic EU ter Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice). Razpis za trans
nacionalne mrežne dejavnosti je namenjen ustanovam, ki so potrjene kot nacionalne kontaktne točke
ESPON.
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Za možne upravičence bosta 10. maja 2012 v Bruslju organizirana informativni dan in pogovor s partnerji.
Vsa dokumentacija v zvezi z razpisi, med drugim postopek za prijavo, pravila upravičenosti, merila ocenje
vanja in obrazec za prijavo, je na voljo na spletišču ESPON http://www.espon.eu
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