
 

 

 

 

 

Inspire policy making by territorial evidence 

 

Open Calls for Tenders for Applied Research  

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση τριών (3) μελετών 

Εφαρμοσμένης Έρευνας 

 

To ESPON EGTC δημοσίευσε τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μελέτες 

Εφαρμοσμένης Έρευνας στις ακόλουθες θεματικές:  

 

1.  “Impacts of refugee flows to territorial development in Europe”, 

με καταληκτική ημερομηνία 2 Ιουνίου 2017 στις 10:30 

2. "Circular Economy and Territorial Consequences", με καταληκτική 

ημερομηνία 22 Μαΐου 2017 στις 10:30 

3. “Financial Instruments and Territorial Cohesion”, με καταληκτική 

ημερομηνία 22 Μαΐου 2017 στις 10:00 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ESPON. 

 

Έκθεση του ESPON Locate (2ο 
παραδοτέο) 

Μία από τις μείζονες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι 

πόλεις της Ευρώπης είναι η κλιματική 

αλλαγή και οι ενδεχόμενες φυσικές, 

κοινωνικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και πολιτιστικές 

επιπτώσεις. Τα μέτρα προσαρμογής 

στην αλλαγή του κλίματος θα πρέπει 

να συμβάλλουν στον μετριασμό των 

επιβλαβών συνεπειών και / ή στην 

εκμετάλλευση των ωφέλιμων 

ευκαιριών για τις πόλεις και τις 

περιφέρειες. 

https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/


Η μελέτη Εφαρμοσμένης Έρευνας ESPON Locate - Territories and low-carbon 

economy απαντά σε τρία βασικά ερωτήματα πολιτικής: 

• Ποια είναι τα πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες 

και τις ευρωπαϊκές πόλεις; Πώς έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 10 χρόνια; 

• Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες περιφερειών και πόλεων που μπορούν 

ευκολότερα να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας; Πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι προκλήσεις σε διαφορετικές 

κατηγορίες περιοχών; 

• Τι είδους δράση / πολιτική χρειάζεται σε ποιο τύπο περιφέρειας / πόλης για να 

διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία/ τρόπο ζωής χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα; Πώς μπορούν οι περιφέρειες και οι πόλεις να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία επενδύσεων χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα από τον ιδιωτικό τομέα; 

Ο κύριος ανάδοχος, ÖIR-Austrian Institute for Regional Studies and Spatial 

Planning (AT) και οι 3 εταίροι (Energy Economics Group-Vienna University of 

Technology, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Global 

Urban Research Unit-Newcastle University) παρέδωσαν την Ενδιάμεση Έκθεση, η 

οποία παρέχει τα πρώτα αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει 

εργασίες και την περαιτέρω πορεία υλοποίησης του έργου/μελέτης έως την 

υποβολή της τελικής έκθεσης/παραδοτέου. 

Η αρχική έκθεση του έργου ESPON Locate (1ο παραδοτέο)  είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο του ESPON. 

 

 
 

 

https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/04.Low-carboneconomy.html

