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INVESTING IN YOUR FUTURE

Program ESPON 2013

• Cilj 3 Kohezijske politike 
2007 – 2013, Evropsko 
teritorialno sodelovanje 

• 31 sodelujočih držav, poleg 
27 DČ tudi Islandija, 
Liechtenstein, Norveška in 
Švica

• ESPON: Evropska mreža za 
opazovanje prostorskega 
razvoja in kohezije

• ESPON 2013 Programme 
budget (5 prioritet): €45,378 
mio (ERDF 34,033 mio.), 
dodatno – partnerske države
(Švica, Liechtenstein, 
Norveška, Islandija) €1,800 
mio.
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ESPON: poslanstvo in načela 

• Poslanstvo:
– Podpora pripravi politik v povezavi s teritorialno 

kohezijo in uravnoteženim prostorskim razvojem
– Zagotavlja primerljive informacije, podatke, analize in 

scenarije o prostorski dinamiki ter orodja
– Odkriva teritorialne potenciale in potenciale za razvoj 

regij in večjih območjih
• Načela

– Potrebe politik opredeljujejo ciljne raziskovalne teme
– Uporaba rezultatov s strani deležnikov
– Izboljšanje znanja o evropskem prostorskem razvoju, 

koheziji, s poudarkom na podatkih, indikatorjih, 
tipologijah, modelih in kartah

– Doseči vse-evropsko razumevanje in vključevanje z 
posredovanjem novih primerljivih informacij za 
oblikovanje politik

5 Prioritet

• Prioriteta 1: Aplikativne raziskave o teritorialnem razvoju, 
konkurenčnosti in koheziji

• Prioriteta 2:  Ciljne analize na podlagi zahtev uporabnikov  

• Prioriteta 3: Znanstvene platforme in orodja

• Prioriteta 4:  Kapitalizacija, lastništvo in sodelovanje

• Prioriteta 5: Tehnična podpora, analitična podpora in 
komuniciranje
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Prioriteta 1: Aplikativne raziskave o teritorialnem 
razvoju, konkurenčnosti in koheziji

• Cilj
– Novi podatki o teritorialnih trendih, perspektivah in vplivih 

politik
• Glavne vrste aktivnosti

– Tematske in med-tematske analize (prostorski potenciali in 
izzivi), študije prostorskih trendov in možnosti

– Prostorski vplivi evropskih politik
– Sistem podpore znanja (skupine ekspertov)

• Tematske usmeritve
– O temah se odloča na podlagi strateških nasvetov

• Pričakovani rezultati
– Več kot 30-40 aktivnosti v programskem obdobju 2007-

2013, do zdaj 17 projektov, od tega 6 zaključenih
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/

Priority 2: Ciljne analize na podlagi zahtev 
uporabnikov (evropske perspektive razvoja različnih vrst območij) 

• Cilj
– Uporaba obstoječih rezultatov programa ESPON na evropski, 

transnacionalni, nacionalni, čezmejni in regionalni oz. lokalni 
ravni

• Glave vrste aktivnosti
– Integralne študije in tematske analize
– Eksperimentalni in inovativni pristopi / aktivnosti
– Skupne aktivnosti, povezane s programi SF

• Kriterij: evropska dimenzija in prenosljivost
• Partnersko in vključevanje deležnikov
• Posredovanje idej s strani EU in partnerskih držav, SF – programov, 

in skupin regij in mest (3 DČ)
• Postopek: razpis za izraz interesa – predloga projekta
• Pričakovani rezultati: 20-40 ciljnih raziskav v programskem 

obdobju, do zdaj 15, od tega 6 projektov zaključenih
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/
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Prioriteta 3: Znanstvene platforme in orodja (teritorialni 
indikatorji in podatki, analitična orodja in znanstvena podpora)

• Cilj
– Razvoj in kontinuirano dopolnjevanje znanstvene platforme 

za ciljne prostorske raziskave
• Glavne aktivnosti 

– Razvoj podatkovne baze ESPON, vključno z izboljšanjem 
validacijo podatkov

– Prostorski indikatorji 
– Sistem spremljanja stanja prostora in poročanje
– Ciljne aktivnosti za izboljšanje indikatorjev in kart

• Pričakovani rezultati
– Izboljšana in povečana podatkovna baza ESPON 2013
– Novi prostorski indikatorji
– 2-3 poročila o stanju prostora
– Novi / izboljšani indikatorji, karte, orodja za kartiranje, 

metode, skupaj 5-10 aktivnosti
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/

Prioriteta 4: Kapitalizacija, lastništvo in sodelovanje: 
institucionalna krepitev, dialog in mreženje

• Cilj
– Razširjanje podatkov o trendih v evropskem prostoru, 

možnostih in vplivov politik
• Vrste aktivnosti

– Kapitalizacijska strategija
– Mediji in publikacije
– Evropski seminarji in delavnice
– Transnacionalne aktivnosti mrež – kontaktne točke ESPON

• Vključevanje odločevalcev, izvajalcev in znanstvenikov
• Pričakovani rezultati

– 10-12 ESPON-ovih sinteznih poročil in publikacij
– 14-20 aktivnosti z drugimi organizacijami ali samostojno
– 14 transnacionalnih aktivnosti kontaktnih točk (projekti), 

trenutno v teku 5 projektov
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TransnationalNetworking

Activities/
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Prioriteta 5: Tehnična podpora, analitična podpora in 
komuniciranje

• Cilj
– Zagotoviti izvajanje programa ESPON 2013 in 

informacij za potencialne upravičence

• Glavne vrste aktivnosti
– Tehnična pomoč: tehnične in finančno administrativne 

aktivnosti in nadzor nad izvajanjem programa in 
podpora izvajalcem projektov

– Analitična podpora: navodila in smernice za pripravo 
projektov ter sinteznih in drugih poročil 

– Komunikacijski načrt

Več informacij

www.espon.eu
www.cilj3.mop.gov.si

Kontaktna točka: Blanka.bartol@gov.si


