JAKÁ JE STRUKTURA PROGRAMU ESPON 2020?

JAK SE ÚČASTNIT PROGRAMU ESPON 2020 A JAK TĚŽIT Z JEHO VÝSTUPŮ?

Program ESPON 2020 navazuje na systém programů ESIF a jeho součástí je kooperační program s dvojicí prioritních os.

Jak naznačuje i popis cílových skupin, existuje několik variant účasti na programu a forem,
jak z programu profitovat.

Prioritní osa 1: Územní důkazy, přenos, pozorování, nástroje a dosah informací
Jako zainteresovaný subjekt
Tato prioritní osa sleduje obsahovou náplň programu a je realizována formou jediné operace,
na jejímž základě dochází současně k tvorbě územních důkazů, posílení přenosu vědomostí,
dodání materiálů územního pozorování, rozvoji nástrojů pro měření a pozorování a zajištění širokého dosahu informací o územních důkazech. Systém jediné operace realizuje ESPON EGTC,
jediný příjemnce programu ESPON 2020 pověřený monitorovací komisí ESPON.
Prioritní osa 2: Technická pomoc
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Náležitou a účinnou realizaci programu zajišťuje lucemburské Ministerstvo pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu a jeho Odbor územního plánování a rozvoje jako řídící orgán.
Rozpočet
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Schválený celkový rozpočet programu ESPON na období 2014–2020 představuje částku ve výši
50 528 851 eur, z čehož 41 377 019 eur činí příspěvek Evropské unie, 7 301 832 eur příspěvek
členských států a 1 850 000 eur příspěvek partnerských států Islandu, Lichtenštejnska,
Norska
Guyane
y
Martinique
q
a Švýcarska. Z tohoto rozpočtu obdržel ESPON EGTC jako realizátor projektu formou jediné
operace částku 48 032 234 eur.
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Zainteresované subjekty mohou žádat o přípravu konkrétních důkazů na podporu procesů své politiky, přímo využívat materiály
zpřístupněné prostřednictvím médií ESPON
a účastnit se souvisejících akcí. Jak projevit zájem o cílenou analýzu nebo účast na akcích
v rámci programu se zainteresované subjekty
dozvědí z informací na webových stránkách
ESPON (www.espon.eu).
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Jako poskytovatel služeb
Tvorba důkazů a produkty dalších služeb, jimiž se zabývají výzkumné instituce, akademická obec a další poskytovatelé, podléhá
soutěži o veřejnou zakázku, kterou publikuje
TED (Tenders Electronic Daily, www.ted.europa.eu) jako příloha k Úřednímu věstníku
EU (Official Journal S) věnovaná evropským
veřejným zakázkám a lucemburský portál
veřejných zakázek (www.marches.public.lu).
Jakmile příslušné výzvy uveřejní tyto portály,
budou vyhlášeny také na webových stránkách programu ESPON (www.espon.eu).
ESPON EGTC ve funkci jediného příjemce je
orgánem odpovědným za realizaci těchto
činností a hlavním mluvčím programu.

ESPON EGTC
4, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg
tel.: +352 20 600 280
e-mail: info@espon.eu
www.espon.eu
platforma elektronického nabídkového řízení: https://tenders.espon.eu/
https://twitter.com/ESPON_Programme
https://www.linkedin.com/company/espon
https://www.youtube.com/user/ESPONProgramme
Ministerstvo pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu Odbor územního plánování a rozvoje
(DATER), Divize záležitostí Evropské unie
4, Place de l’Europe, L-2946 Luxembourg
tel.: +352 247-86934
e-mail: espon2020@espon.mat.etat.lu
www.dat.public.lu/espon2020_cooperation_programme/index.html
Připravil řídící orgán programu ESPON
Česká verze:
Překlad: Jan Mattuš
Redakce: Lubor Fridrich
Vadal Ůstav územního rozvoje

EUROPEAN UNION

EUROPEAN UNION

Územní důkazy pro Evropu

LIECHTENSTEIN

Canarias

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Mayotte

Réunion

Açores

Madeira

K ČEMU SLOUŽÍ PROGRAM ESPON?

KTERÉ ČINNOSTI REALIZUJE ESPON EGTC V RÁMCI PROGRAMU ESPON 2020?
LIECHTEN
ENSTEIN

ESPON od roku 2002 dbá o evropskou územní dimenzi jako nedílnou součást rozvoje a spolupráce v Evropě. Prosazuje ji prostřednictvím důkazů, znalostí a informací o územní politice,
které poskytuje veřejným institucím a dalším zainteresovaným aktérům na všech úrovních.
Cílem Programu spolupráce ESPON 2020 je popora účinnosti kohezní politiky Evropské unie
a dalším odvětvovým strategiím a programům v rámci Evropských strukturálních a incetičních
fondů (ESIF), jakož i státním a regionálním strategiím územního rozvoje formou tvorby, šíření
a prosazování územních důkazů na území členských států EU a čtyř partnerských zemí Islandu,
Lichtenštejsnka, Norska a Švýcarska.

Posílení tvorby evropských územních důkazů prostřednictvím aplikovaného výzkumu a analýz (specifický cíl 1):
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Posílení tvorby evropských územních důkazů prostřednictvím aplikovaného
výzkumu a analýz (specifický cíl 1):

Nejméně 25 cílených analytických projektů připravených a realizovaných ve spolupráci se zainteresovanými subjekty napomůže dostupnosti územních důkazů a poskytne důkazní podporu evropským projektům financování. Připraveno bude dále
45 tematických příspěvků v podobě zpráv o územní politice a pracovních studií
na konkrétní témata, která
budou reagovatMartinique
na politickou
poptávku. Tyto činnosti,
Guyane
y
q
které proběhnou ve spolupráci se zainteresovanými subjekty na celoevropské, státní, regionální a místní úrovni, navážou na úspěšné aktivity programu ESPON 2013.
Větší důraz je tentokrát kladen na důkazní podporu programům ESIF. Významnou
inovací bude urychlené dodání tzv. tailormade evidence responses.

Implementace nejméně 22 projektů aplikovaného výzkumu vycházejících z požadavků územní politiky a pokrývajících celoevropský prostor obohatí databázi evropských územních a analytických důkazů. Tyto činnosti jsou pro rozvoj základních
znalostí a tvorbu důkazů klíčové. Inovací v tomto ohledu je zapojení vnější expertízy pro zabezepečení vysoké kvality vědeckého zkoumání. Výzkumné projekty procházejí veřejnou soutěží.

NA KTERÉ CÍLOVÉ SKUPINY SE OBRACÍ PROGRAM ESPON 2020?
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Program ESPON 2020 se zaměřuje především na tvorbu politiky, obrací se tudíž zejména k zainteresovaným skupinám, jako jsou:
• tvůrci evropské územní politiky
• tvůrci a praktikové územní politiky na úrovni států
• instituce, které realizují programy ESIF a vypracovávají související peridodické zprávy
• tvůrci a praktikové územní politiky na regionální a místní úrovni
Program ESPON 2020 má zároveň sloužit širší veřejnosti, zejména sekundárním cílovým skupinám, jako jsou:
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Modernizovaný přenos vědomostí a využití analytické podpory (specifický cíl 2):
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Zkvalitněné územní pozorování a nástroje územních analýz (specifický cíl 3):

Širší dosah informací a snazší aplikace územních důkazů (specifický cíl 4):

Záměrem je tvorba či údržba nejméně osmi územně pozorovacích, monitorovacích
a analytických nástrojů online. Dále je plánováno zveřejnění tří zpráv o průběhu
územního monitoringu ke konkrétním datům v průběhu programového období tak,
aby byly zdrojem informací a podpory pro důležité rozvojové procesy. Tyto činnosti
budou dalším krokem v rozvoji monitoringu územní dynamiky tváří v tvář politickým
prioritám a projeví se i jednotností a snazší použitelností sady nástrojů ESPON.
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Madeira
Plánováno je nejméně 60Açores
aktivit včetně uspořádání
40 akcí a vydání 20 publikací
na celoevropské, nadnárodní a státní úrovni, jejichž smyslem bude podpora širšího
dosahu evropských územních důkazů pro uživatele v praxi. Součástí těchto aktivit
bude snaha o cílený dosah na celoevropské úrovni a prohloubený dosah nadnárodní. Rovněž přesun k digitálním médiím a komunikaci namísto tištěných materiálů bude důležitým prvkem modernizace přístupu k programu ESPON.

• organizace, které prosazují zájmy regionů a měst na úrovni EU
• akademická obec, výzkumní pracovníci a studenti jako budoucí rozhodovatelé v oboru
• soukromý sektor a širší evropská veřejnost
Akademičtí pracovníci, vědci a výzkumné složky jsou pro ESPON důležitými poskytovateli výstupů a zajišťují pro činnost programu nezbytný výzkumný potenciál a vysokou odbornost.
V tomto smyslu bude program ESPON 2020 užitečný vědecké komunitě teritoriálního výzkumu napříč celým evropským kontinentem.

Štíhlejší, efektivnější a účinnější opatření k implementaci programu a pokročilejší forma asistence (specifický cíl 5):
Smyslem ustavení jediného příjemce, kterým je ESPON EGTC, byla účinnější realizace cílů programu ESPON 2020. Tato v historii programů
ESPON podstatná inovace podpoří územní dimenzi tvorby politiky v Evropě. Vylepšená, zeštíhlená a posílená struktura nabídne zvýšený potenciál odborných spolupracovníků a vědeckou kapacitu, která tvůrcům územní politiky zajistí rychlý a účinný přístup k územním důkazům.

