Espon 2013
program pro výzkum evropského území

ESPON 2013
Program ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je
jedním z programů Cíle 3 nazvaného Evropská územní spolupráce v letech 2007– 2013.
Tento program navazuje na program ESPON 2006.
Jedná se o výzkumný program, který je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územ‑
ního plánování a regionálního rozvoje. Program ESPON 2013 bude podporovat politiku
územní soudržnosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí srovnatelné infor‑
mace, doklady, analýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionů
a větších územních celků.
Program je unikátní svým tématickým rozsahem i celoevropským zaměřením výzkumu.
Všechny informace získané výzkumnými týmy v rámci projektů je možné bezplatně
získat ve formě závěrečných zpráv na www.espon.eu. Program je tedy využitelný pro
skutečně široký okruh uživatelů, pracujících s informacemi a daty se vztahem k evrop‑
skému území.

aplikovaného výzkumu a zaměření na témata a politiky EU, kterými je zapotřebí se zabývat.
Výzkumné úsilí a studie perspektiv budou podporovat budoucí témata, relevantní z hlediska
politiky. Aplikovaný výzkum usnadní cestu pro integrovanou analytickou činnost v konkrétním
územním kontextu.
· Program ESPON 2013 bude uživatelsky orientovaný. Současná znalostní báze ESPON je v rámci dosud studovaných témat již schopna nabídnout operační podporu strategickým procesům
v menších nebo větších územních celcích. Program ESPON 2013 bude prostřednictvím výrazné
účasti a šíření povědomí zaměřen na poskytování analýz jako odezvy na vyjádřené potřeby.

Výsledky programu
Výsledky programu ESPON 2013 přináší důkazy, že územní kapitál a potenciál rozvoje vnitřně
souvisí s regionální různorodostí, která je charakteristická pro Evropu. Poskytnutím porov‑
natelných regionálních důkazů získají regiony Evropy příležitost zabývat se svými silnými
a slabými stránkami v evropských územních souvislostech a obohatit své strategie rozvoje,
nápady na nové projekty a konkrétní možnosti spolupráce.

Cílové skupiny
Cíl programu
Celkový cíl programu ESPON 2013 je následující:
„Podporovat rozvoj politiky ve vztahu k cíli územní soudržnosti a harmonickému rozvoji evropského území poskytováním porovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů
k dynamickým územním jevům a odhalováním územního kapitálu a potenciálu pro rozvoj
regionů a větších území přispívat k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci
a udržitelnému a vyváženému rozvoji.“

Při realizaci celkového cíle bude usilováno o následující záměry:
• Program ESPON 2013 prohloubí evropské důkazy, znalosti, data a indikátory z hlediska
územní soudržnosti a rozvoje. Z tohoto hlediska bude stavět na výsledcích dosažených
programem ESPON 2006.

Cílové skupiny pro výsledky projektů aplikovaného výzkumu jsou veřejné orgány na všech
úrovních správy, stejně tak jako výzkumná komunita. Zahrnuje to Komisi, všechny členské
státy EU a země účastnící se programu ESPON 2013, příslušné národní a regionální/místní
orgány a veřejné univerzity, výzkumné ústavy a další potenciální příjemce. Navíc mohou
být za část cílové skupiny pro výsledek provedeného aplikovaného výzkumu považována
seskupení veřejných orgánů odpovědných za přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spo‑
lupráci v rámci strukturálních fondů.

Rozpočet programu
Celkový rozpočet programu pro období 2007– 2013 je více než 45 mil. EUR. Operační
program ESPON 2013 je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF).
Cílem ERDF je snížit ekonomické a sociální rozdílnosti, zlepšit konkurenceschopnost a růst
potenciálů měst a regionů.

· V závislosti na poptávce vyjádřené zúčastněnými tvůrci politiky bude dále prohlouben a rozšířen pokrok dosažený programem ESPON 2006. Tak budou definovány činnosti

——

——

Země účastnící se programu ESPON 2013
Programu se účastní všechny členské státy EU, včetně nových členských států EU Rumun‑
ska a Bulharska a dále Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island jako partnerské státy.
Ke spolupráci byly přizvány také kandidátské země EU, které se programu účastní jako pozo‑
rovatelé.

Priorita 2
Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: Evropská perspektiva rozvoje
různých typů území
Výsledky získané v rámci Priority 2 budou zahrnovat evropské perspektivy územního rozvoje
pro zvýraznění územního potenciálu příslušného území. Cílem je také inspirovat tvorbu stra‑
tegií a plánovacích procesů a stimulovat vznik nových nápadů na projekty.

Programové priority

Hlavní typy činností v rámci této priority:

Program ESPON 2013 bude provádět činnosti v rámci pěti priorit na úrovni programu,
zohledňujících programovou strategii a definované celkové záměry. První čtyři priority jsou
tématické a určují zaměření projektů realizovaných v rámci programu ESPON 2013.

2. Znalostní podpora experimentálních a inovativních činností

1. Integrované studie a tématická analýza

1.

Aplikovaný výzkum územního rozvoje,
konkurenceschopnosti a soudržnosti:

Posouzení evropských územních trendů,
perspektiv a dopadů politik

2.

Cílená analýza založená na poptávce uživatelů:

Evropská perspektiva rozvoje různých typů území

3.

Vědecká základna a nástroje:

Územní indikátory a data, analytické nástroje
a vědecká podpora

4.

Kapitalizace, vlastnictví a účast:

Výstavba kapacity, dialog a síťové propojení

5.

Technická pomoc:

Analytická podpora a komunikace

3. Společné akce související s jinými programy strukturálních fondů

Priorita 3
Vědecká základna a nástroje: Územní indikátory a data, analytické nástroje
a vědecká podpora
Mezi podporované aktivity v rámci Priority 3 bude patřit použití dat a nástrojů ESPON při
tvorbě politiky na různých úrovních. Pozornost bude také věnována přístupnosti, spolehli‑
vosti a pravidelným aktualizacím těchto aplikací. Monitorováním územního rozvoje bude
především podpořeno zaznamenávání rozvoje jednotlivých území a evropského kontinentu
jako takového.
Hlavní typy činností:

Priorita 1

1. Databáze a vývoj dat ESPON

Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti:
Posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik

2. Územní indikátory/data a analytické nástroje

Výsledky získané v rámci Priority 1 rozšíří a prohloubí existující znalostní bázi k evropskému
územnímu rozvoji, poskytnutou převážně programem ESPON 2006. Nová znalostní báze
zlepší informace a povědomí o územních trendech, perspektivách a dopadech politiky. Apli‑
kovaný výzkum může odrážet různé územní entity, nejčastěji evropského, národního nebo
regionálního a různého územního typu. Výsledky budou odrážet současné znalosti týkající
se vědy a umožní praktické použití.
Tématický rámec pro aplikovaný výzkum je organizován ve 3 tématických osách:

1. Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území
2. Územní spolupráce

3. Systém územního monitorování a správy
4. Cílené činnosti pro aktualizaci indikátorů a map

Priorita 4
Kapitalizace, vlastnictví a účast: Výstavba kapacit, dialog a síťové propojení
K dosažení konkrétních záměrů v rámci této priority byly identifikovány jako
vhodné následující typy činností:

1. Média a publikace
2. Evropské semináře a pracovní setkání

3. Územní dopad politik EU

3. Nadnárodní síťové činnosti

——

——

Projekty podporované
programem ESPON 2013

Řízení programu

Náplní projektů je průběžné získávání a aktualizování informací, na základě kterých také
vznikají doporučení pro politické rozhodování o územním rozvoji EU. Všechny zprávy
o dokončených projektech jsou zveřejňovány na www.espon.eu a jsou využitelné širokým
okruhem uživatelů.
Obvykle je vyhlašována jedna až dvě výzvy na realizaci projektů ročně. O tématech výzkum‑
ných projektů rozhoduje monitorovací výbor programu. Všechny projekty však musí tématicky
spadat do výše popsaných priorit programu. Na základě výběru témat je vyhlášena výzva,
probíhající formou veřejné soutěže. V jejím rámci se k realizaci projektů hlásí nadnárodní kon‑
sorcia, složená z projektových partnerů. V programu funguje princip vedoucího partnera.

Projektoví partneři
Programu se účastní zejména vědecké a výzkumné instituce či univerzity. Soukromé subjekty
se mohou účastnit pouze jako subkontraktoři.
Projektovým partnerům z vybrané nadnárodní projektové skupiny je poté hrazeno 100 %
uznatelných nákladů na projekt. Přidělené dotace zahrnují příspěvky z ERDF, členských
států EU a partnerských států EU. Zapojení se do programu usnadňuje navázaní kon‑
taktů mezi odborníky v rámci mezinárodní vědecké komunity.

Pro zajištění profesionálního managementu a kontrolního systému a splnění závazků EU
zahrnuje struktura managementu programu následující orgány:

• Řídící orgán (Managing Authority – MA)
Řídícím orgánem programu ESPON 2013 je stejně jako v minulém programovém období
lucemburské Ministerstvo vnitra a územního rozvoje – DATer. Řídící orgán je odpovědný za
řízení a implementaci programu v souladu s principem řádného finančního managementu.
•	Monitorovací výbor (Monitoring Committee – MC)
Všechny země účastnící se programu mají možnost spolurozhodovat o řízení programu prostřednictvím zastoupení v monitorovacím výboru. MC zajišťuje a dohlíží na kvalitu a efektivitu
implementace programu.
• Certifikační orgán (Certifying Authority – CA)
Rozpočtový útvar lucemburského ministerstva vnitra a územního rozvoje – DATer jedná jako
Certifikační orgán programu ESPON 2013. CA předkládá komisi certifikované výkazy výdajů
a žádosti o platby.

Kritéria výběru

•	Auditní orgán (Audit Authority – AA)
Auditním orgánem byl stanoven finanční generální inspektorát lucemburského ministerstva
financí. Auditní orgán zajišťuje, aby audity probíhaly v souladu s mezinárodně uznávanými
auditními standardy.

Obecná kritéria výběru pro různé typy studií nebo činností budou definována konkrétně
k různým prioritám a schválena monitorovacím výborem v programovém manuálu, jenž
bude vydán do 6 měsíců od schválení operačního programu. Kritéria výběru a minimální
požadavky budou definovány pro následující prvky:

•	Koordinační jednotka (Coordination Unit – CU)
Koordinační jednotka přebírá odpovědnost za každodenní řízení programu a plní obvyklou
funkci sekretariátu. CU se nachází v Lucembursku.

• finanční objem
• technická kapacita
• odborná kapacita
• minimální požadavky na složení nadnárodních projektových skupin

• Síť kontaktních míst programu ESPON (ESPON Contact Point – ECP)
Síť ECP podporuje program prováděním konkrétních podpůrných úkolů a přispívá k řádné
implementaci programu. Síť přispívá ke zlepšení nadnárodní citlivosti a povědomí tvůrců politiky a praktiků. Kontaktním místem pro ČR byl stanoven Ústav územního rozvoje v Brně.

Jednací jazyk programu
Jednacím jazykem programu je angličtina. Celý proces předkládání projektů, schvalování,
podepisování smluv a samotná realizace projektů probíhá v angličtině.
——

——

Kontaktní informace:
Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb. Kon‑
taktním místem pro tento program je Ústav územního rozvoje v Brně. Aktuální informace
o programu v českém jazyce jsou zveřejňovány na www.strukturalni‑fondy.cz.

Národní koordinátor
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor územních vazeb
Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1
Pracoviště: Letenská 3
Tel.: +420 224 862 261
Fax: + 420 224 862 262
E‑mail: espon@mmr.cz

Kontaktní místo
Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí, PO BOX 234
601 00 Brno
Tel.: +420 542 423 116
Fax: +420 542 214 705
E-mail: fridrich@uur.cz
Poznámka: Informace na tomto letáku jsou založeny na verzi Operačního programu ESPON 2013 z července 2007.

Líbí se Vám náš leták? Pokud ano, nebo si přejete další vylepšení,
napište nám na espon@mmr.cz.

Navštivte www.espon.eu nebo www.strukturalni-fondy.cz!

