ESPON 2020
1.1 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα ESPON στοχεύει στην προώθηση και την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής
χωροταξικής διάστασης με την εκπόνηση μελετών και τη δημοσίευση χαρτών για ζητήματα
χωρικής συνοχής που αφορούν στον Ευρωπαϊκό χώρο ως σύνολο. Συμβάλει στην ανάπτυξη
και τη συνεργασία μεταξύ περιοχών και κρατών με την προσκόμιση δεδομένων, τη
μεταφορά γνώσης και την διατύπωση προτάσεων πολιτικής για κρατικές αρχές και άλλους
φορείς σχεδιασμού πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, διακυβέρνησης (τοπικές αρχές,
περιφερειακές διοικήσεις, εθνικό επίπεδο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Ο κύριος στόχος του προγράμματος συνεργασίας ESPON 2020 είναι να στηρίξει την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και των άλλων κλαδικών
πολιτικών και προγραμμάτων των ΕΔΕΤ - Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών
Ταμείων (European Structural Investment - ESI), όπως επίσης και των εθνικών και
περιφερειακών χωροταξικών αναπτυξιακών πολιτικών, μέσω της παραγωγής, της διάχυσης
και της προώθησης των χωροταξικών δεδομένων μέσω μελετών, στατιστικών εργαλείων και
χαρτών που καλύπτουν το σύνολο των εδαφών των 28 κρατών – μελών της ΕΕ, όπως επίσης
και των 4 χωρών εταίρων της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν.
Οι κύριες ομάδες – στόχοι είναι:
·

Ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της
Πολιτικής της Συνοχής, όπως επίσης και σε άλλα τομεακά και θεματικά
προγράμματα και πολιτικές, ειδικότερα αυτά τα οποία δεν έχουν πλήρως
ενσωματώσει την χωροταξική διάσταση.

·

Εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες αρμόδιοι για την Πολιτική της
Συνοχής με έμφαση στη χωρική συνοχή, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τις πολιτικές προετοιμασίας και εφαρμογής, σε εθνικό
επίπεδο, της Πολιτικής Συνοχής και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, καθώς και άλλα
σχετικά πεδία.

·

Αρχές, οι οποίες υλοποιούν προγράμματα Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδύσεων
ESI και προετοιμάζουν περιοδικές εκθέσεις, εκθέσεις αξιολόγησης και
απολογιστικές μελέτες.

·

Περιφερειακές και τοπικές αρχές χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες αρμόδιοι για
τη χωροταξική ανάπτυξη και το σχεδιασμό και/ή εμπλεκόμενοι σε διασυνοριακές,
διακρατικές και μακρο-περιφερειακές συνεργασίες.

Οι δευτερεύουσες ομάδες – στόχοι είναι εξίσου σημαντικές ως αποδέκτες και χρήστες των
χωροταξικών δεδομένων:
·

Οργανισμοί που προάγουν διαφορετικά περιφερειακά και αστικά ενδιαφέροντα
στην ΕΕ, καθώς και φορείς, ενώσεις, επιμελητήρια που ασχολούνται με τον
Ευρωπαϊκό χώρο, ως πεδίο εφαρμογής της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής
συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, ερευνητές και φοιτητές, ως
μέλλοντες υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, αλλά και ως κύριοι εκφραστές
ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο (πχ. Κλιματική αλλαγή, αστική φτώχεια, ενεργειακή επάρκεια
κλπ)

·

Ιδιώτες και το ευρύτερο Ευρωπαϊκό κοινό

Ως πάροχοι της ερευνητικής ικανότητας και της επιστημονικής αριστείας για το πρόγραμμα
ESPON, οι ακαδημαϊκοί, οι επιστήμονες και οι ερευνητές είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τα
παραδοτέα του προγράμματος.
Εμμέσως οι δράσεις και οι σχετικές δραστηριότητες του ESPON 2020 θα ωφελήσουν την
επιστημονική κοινότητα μέσα στην Ευρώπη στον κλάδο της χωροταξικής έρευνας.
Ειδικοί Στόχοι:
Οι πέντε ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
Ειδικός Στόχος 1: Ενισχυμένη παραγωγή χωροταξικών δεδομένων μέσω εφαρμοσμένης
έρευνας και ανάλυσης
Ειδικός Στόχος 2: Αναβαθμισμένη μεταφορά γνώσης και χρήση αναλυτικής υποστήριξης
σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών
Ειδικός Στόχος 3:
ανάλυσης

Βελτιωμένη χωροταξική παρατήρηση και εργαλεία χωροταξικής

Ειδικός Στόχος 4: Ευρεία προβολή και ενσωμάτωση χωροταξικών δεδομένων
Ειδικός Στόχος 5: Λιτή και περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των
διατάξεων και τεχνική βοήθεια για το πρόγραμμα

1.2 Συνολικός Π/Υ προγράμματος
Συνολικός προϋπολογισμός: 48.678.851 ευρώ.
Συμμετοχή της ΕΕ: 41.377.019 ευρώ

1.3 Συνοπτική περιγραφή τομέων προγράμματος
Άξονες Προτεραιότητας του ESPON 2020
Με στόχο να εκπληρωθεί η στρατηγική, η αποστολή και οι στόχοι του προγράμματος έχουν
οριστεί δυο Άξονες Προτεραιότητας για την εφαρμογή του προγράμματος:
· Άξονας Προτεραιότητας 1: Χωροταξικά δεδομένα, Μεταφορά, Παρατήρηση,
Εργαλεία και Ενημέρωση
· Άξονας Προτεραιότητας 2: Τεχνική Βοήθεια
Η οργάνωση της εφαρμογής του προγράμματος στους 2 άξονες σχετίζεται στενά με την
δημιουργία ενός μοναδικού δικαιούχου του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας
(ΕΟΕΣ) ESPON EGTC, για την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 1.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 καλύπτει ένα θεματικό στόχο του Κανονισμού της Εδαφικής
Συνεργασίας (ΕΕΣ-ETC) και το παραδοτέο του θα είναι σχετικό με την Επενδυτική
Προτεραιότητα: Θεσμική Ικανότητα και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 θα καλυφθεί από το 94% του συνολικού προϋπολογισμού ενώ
ο Άξονας της Τεχνικής Βοήθειας θα λάβει το 6%.

1.4 Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος
Οι δράσεις που στηρίζει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν:
·

Εκπόνηση εφαρμοσμένης χωροταξικής έρευνας και ανάλυσης για την Ευρωπαϊκή
Χωροταξική Ανάπτυξη

·

Συγκριτική πληροφόρηση και συγκέντρωση δεδομένων για το χωροταξικό δυναμικό
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στις ευκαιρίες για επιτυχή ανάπτυξη των
περιφερειών και των πόλεων.

·

Διαθεματική εφαρμοσμένη έρευνα που θα ενσωματώνει την υπάρχουσα θεματική
ανάλυση και θα εντάξει νέες θεματικές, π.χ. έρευνα και καινοτομία, κλιματική
αλλαγή, ενέργεια, δημογραφικές και μεταναστευτικές ροές, οικονομική κρίση και
ανθεκτικότητα, συνδεσιμότητα και παροχή υπηρεσιών, χωρικοί δείκτες για την
Ευρώπη 2020, χωροταξική ανάλυση, αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στην
Ευρώπη και τις περιφέρειές της, πράσινη οικονομία, ζητήματα εμπορίου, κλπ.

·

Χωροταξικές μελέτες επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών πολιτικών

·

Εκπόνηση στοχευμένων αναλύσεων και παραγωγή θεματικών εγγράφων, σε
συγκεκριμένες θεματικές περιοχές

·

Χωροταξικές παρατηρήσεις / εκθέσεις / ανάπτυξη εργαλείων για χωροταξική
ανάλυση

·

Οργάνωση εκδηλώσεων και δημοσίευση εκδόσεων με στόχο τη διάδοση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος στους δυνητικούς χρήστες

·

Εκδηλώσεις στην Ευρώπη, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.

·

Διακρατικές ή κρατικές εκδηλώσεις

·

Ενεργή συμμετοχή σε φόρουμ και συζητήσεις με φορείς χάραξης πολιτικής και
επαγγελματίες

1.5 Ποσοστά χρηματοδότησης
85% της χρηματοδότησης καλύπτει η ΕΕ και 15% τα κράτη – μέλη.

1.6 Ειδικές συνθήκες
Αναμένονται

1.7 Λοιπές πληροφορίες
Αναμένονται

1.8 Ιστοσελίδες ενδιαφέροντος
http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_ATLAS2020/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/atlas/programmes/20142020/Greece/2014tc16rfir004
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Programme/ESPON2020/ESPON202
0CP/ESPON_2020_Cooperation_Programme_-_SFC_Version-_11-03-15.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/boost-better-spendingeu-cohesion-policy-investments-commissioner-cretu-adopts-new-programme_en

1.9 Συνδέσεις για άντληση υλικού & πληροφοριών
http://www.espon.eu/main/

1.10 Εθνικό σημείο & Λοιπά διαδικτυακά σημεία ενδιαφέροντος
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Εκπρόσωπος προγράμματος: Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου
Τηλ: 210 3726000, 210 3726001, 210 3726031
Mail: mkonstantopoulou@mnec.gr και eyssa@mnec.gr
1.11 Περιοδικότητα προσκλήσεων & προσκλήσεις για το 2015 (ημερομηνίες
λήξης)
Αναμένονται.

