ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON 2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009
Καλώς ήλθατε στην έκτη ηλεκτρονική έκδοση Newsletter του προγράμματος
ESPON 2013. Στο τεύχος αυτό θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις τελευταίες
εξελίξεις στο πρόγραμμα ESPON.
Μήνυμα από την Συντονιστική Μονάδα του ESPON
Ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση να ανταποκριθεί στην
οικονομική κρίση μέσω οικονομικής ύφεσης σε ολοένα και περισσότερες χώρες.
Αυτή η πρόκληση είναι εξίσου μεγάλη και για τις ευρωπαϊκές χώρες, περιφέρειες και
πόλεις που οφείλουν να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους με σκοπό την αναστροφή
της υφιστάμενης σημερινής κατάστασης, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα
άτομα.
Κατά κανόνα, δυναμικό ανάπτυξης υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις και
οι υφιστάμενες ανισότητες αντανακλούν κατά ένα τρόπο την υποχρησιμοποίηση των
τοπικών πόρων, οι οποίοι αν απελευθερώνοντο θα μπορούσαν να στηρίξουν μια
αυξανόμενη εθνική οικονομική συσσώρευση και περισσότερες θέσεις εργασίας προς
ικανοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών.
Στοιχεία από το Πρόγραμμα ESPON και άλλες πηγές δείχνουν ότι το δυναμικό για
ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και
υψηλής παραγωγικότητας
οικονομική
δραστηριότητα
υπάρχει σε πολλές περιφέρειες και όχι μόνο εκεί όπου
συγκενρώνεται σήμερα η οικονομική δραστηριότητα. Το δυναμικό αυτό είναι συχνά
μοναδικό για κάθε πόλη και περιφέρεια, κάτι που και πάλι αντανακλά την
ποικιλομορφία που απαντάται μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτειας.
Εξάλλου, η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά οι
περιφέρειες και οι πόλεις είναι σε θέση να κατανοήσουν, να καθορίσουν και να
κινητοποιήσουν τους παράγοντες που επιφέρουν ανάπτυξη, όχι μόνο σε τοπικό αλλά
και σε πανευρωπαϊκό ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο σύγκρισης.

Μέρος της αποστολής του προγράμματος ESPON 2013 είναι να αποκαλύψει το
“εδαφικό κεφάλαιο” και το αναπτυξιακό δυναμικό των περιφερειών αλλά και των
ευρύτερων χωρικών ενοτήτων που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του ESPON θα πρέπει να ορίζονται, να παράγονται,
να κοινοποιούνται και να χρησιμοποιούνται σε αυτή τη λογική.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ESPON θα αποφασίσει σύντομα μια σειρά από
νέα θέματα εφαρμοσμένης έρευνας για μια ολοκληρωμένη τοπική ( place-based)
προσέγγιση και θα αναδείξει περαιτέρω την ποικιλομορφία του χωρικού δυναμικού
δια μέσου των περοφερειών και των πόλεων της Ευρώπης.
Παράλληλα, η Επιτροπή Παρακολούθησης αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω
σχέδια συνεργασίας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του Προγράμματος ESPON
στην πράξη, μαζί με ενδιαφερόμενους συμμετόχους ( stakeholders). Αυτές οι
στοχευμένες αναλύσεις θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες ανάπτυξης
στις
εμπλεκόμενες χώρες, περιφέρειες και πόλεις, εντοπίζοντας υπο-χρησιμοποιούμενο
δυναμικό ανάπτυξης και θα συμβάλουν έτσι στην αντίδραση απέναντι στην
τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κατάσταση.
Οι ευκαιρίες εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης
θα καταστεί ένα σημαντικό θέμα για το Πρόγραμμα ESPON 2013 και θ’αποτελέσι
πιθανά στα επόμενα χρόνια σημαντική εστίαση για πολλές δραστηριότητες που
υποστηρίζουν την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του ESPON.
Τα έργα και οι εκδηλώσεις του Προγράμματος ESPON, υπό το πρίσμα των
παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων, αναμένεται να προσφέρουν
στους
υπευθύνους χάραξης πολιτικής, καθώς και σε όλους τους συμμετόχους
( stakeholders), επιστήμονες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ευρωπαϊκή
χωρική ανάπτυξη, ευκαιρίες να παρουσιάσουν ιδέες και συγκρίσιμα στοιχεία για
τις εδαφικές δυναμικές, ώστε να υπάρξει συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών που
σχετίζονται με την ανάπτυξη των περιφερειών και των πόλεων.
Ο στόχος θα είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πολιτικής εις όφελος της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής ενθαρρύνοντας τόσο την ενδογενή
ανάπτυξη όσο και την εδαφική συνεργασία των ευρωπαϊκών περιφερειών,
των πόλεων και των ευρύτερων χωρικών ενοτήτων, αξιοποιώντας με τον καλύτερο
τρόπο τους υφιστάμενους πόρους για την ανάπτυξη.

Peter Mehlbye
Διευθυντής Συντονιστικής Μονάδας ESPON

Εαρινή Εκδήλωση του Προγράμματος ESPON - Ημερίδα για την
Καινοτόμο Απεικόνιση και την Χαρτογραφική Γλώσσα
Όπως είναι γνωστό, το 2009 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος δημιουργικότητας και
καινοτομίας. Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο ESPON θα έχουν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για την καινοτόμο απεικόνιση των εδαφικών
δεδομένων και τάσεων. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι ανοικτή για όλους τους
ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα για χαρτογράφους, καλλιτέχνες, ανθρώπους των
μέσων ενημέρωσης, επιστήμονες, επαγγελματίες και υπευθύνους για τη χάραξη
πολιτικής με απώτερο στόχο ένα πρώτο διάλογο σχετικά με τα νέα καινοτόμα
εργαλεία απεικόνισης και τη χαρτογραφική γλώσσα. Για να επικυρώσετε την
συμμετοχή σας για το Εργαστήριο αυτό στις 2 Απριλίου, παρακαλούμε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ESPON www.espon.eu

Ανοικτό Σεμινάριο του Προγράμματος ESPON - Ιούνιος 2009.
Σημειώστε την ημερομηνία !
Το Πρόγραμμα ESPON διοργανώνει Ανοιχτό Σεμινάριο στην Πράγα κατά τη
διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας της ΕΕ με τίτλο «Περιφερειακές ευκαιρίες
ανάπτυξης στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης» στις 3 και 4 Ιουνίου
2009. Το εν λόγω Σεμινάριο σύντομα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ESPON :
www.espon.eu

Στατιστικά Στοιχεία και Πεπραγμένα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Knowledge Support System
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Σύστημα Υποστήριξης Γνώσης
(Knowledge Support System) δέχθηκε συνολικά 58 αιτήσεις (καταληκτική
ημερομηνία ήταν η 12η Φεβρουάριου 2009). Η αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οι Εμπειρογνώμονες που θα παρακολουθήσουν
τον επόμενο γύρο των έργων εφαρμοσμένης έρευνας θα επιλεγούν και θα
ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο, πριν από την έναρξη των αντίστοιχων έργων.

Σεμινάριο Οικονομικών Managers
Στις 31 Μαρτίου 2009 θα διεξαχθεί σεμινάριο με αντικείμενο την οικονομική
διαχείριση και την διοίκηση των έργων. Το Σεμινάριο απευθύνεται στους
οικονομικούς διαχειριστές των συντονιστών και άλλων εταίρων των εγκεκριμένων
έργων κατά το δεύτερο γύρο των προσκλήσεων που ξεκίνησε τον Αύγουστο του
2008.
Θα δοθούν πληροφορίες και επεξηγήσεις για διάφορα θέματα όπως για παράδειγμα οι
κανόνες επιλεξιμότητας, το εγχειρίδιο του πρόγραμματος, η σύμβαση επιδότησης, οι
διαδικασίες αναφοράς και παρακολούθησης, οι διάφορες απαιτήσεις, καθώς και

πληροφορίες σχετικά με διοικητικά, νομικά και πρακτικά θέματα που αφορούν το
συντονισμό και τη διαχείριση έργου.

ESPON Partner Café
Το ESPON Partner Café είναι μια ευκαιρία για τον εντοπισμό εταίρων και τη
σύσταση διακρατικών ομάδων έργου ( Transnational Project Groups) με στόχο την
υποβολή προτάσεων για τα έργα του Προγράμματος ESPON. Μέχρι σήμερα, 40
φορείς από 16 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και
συμπεριλαμβάνονται στους καταγεγραμμένους φορείς του ESPON. Ένας φορέας
μπορεί να γίνει μέλος του ESPON Partner Café, υποβάλοντας τη σχετική φόρμα
( Partner Information form) που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ESPON,
www.espon.eu

Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του Προγράμματος ESPON για το 2007
Η ετήσια έκθεση εφαρμογής του προγράμματος ESPON 2013 είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του ESPON. Η έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται
από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους και παρέχει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα έργα και την υλοποίηση του προγράμματος.

Συμμετοχή του ESPON στο σεμινάριο για τον εδαφικό αντίκτυπο των
πολιτικών της Ε.Ε.
Το Ολλανδικό Υπουργείο Οικισμού, Χωρικού σχεδιασμού και Περιβάλλοντος
διοργάνωσε Ευρωπαϊκό σεμινάριο για τις εδαφικές επιπτώσεις των ευρωπαικών
πολιτικών, στις 5 Μαρτίου 2009 στο Άμστερνταμ. Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσετο
στο πλαίσιο της δράσης 2.2 του προγράμματος Δράσης για την Εφαρμογή της
Εδαφικής Ατζέντας της Ε.Ε. και στόχο είχε να παρέχει στοιχεία στην άτυπη
υπουργική συνάντηση για την Εδαφική Συνοχή. Ένα από τα εργαστήρια του
συγκεκριμένου σεμιναρίου, ήταν αφιερωμένο στην υποστήριξη της πολιτικής που το
Πρόγραμμα ESPON παράγει. Εκεί, ο Καθ. Roberto Camagni (Politecnico di Milano)
παρουσίασε το εργαλείο υποστήριξης πολιτικής που αναπτύσσει το έργο TIPTAP –
« Territorial Impact Package for Transport and Agricultural Policies» του
Προγράμματος ESPON. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο René van der Lecq
(Συντονιστική Μονάδα Προγράμματος ESPON). Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου, www.parthen-impact.com

Νέα από τα Έργα του Προγράμματος ESPON 2013
Στα πλαίσια του έργου RERISK «Regions at Risk of energy Poverty” ( Περιφέρειες
που απειλούνται από την Ενεργειακή Ένδοια ) - θα διεξαχθεί στη Στοκχόλμη στις 16
και 17 Ιουνίου 2009 εργαστήριο με τίτλο «Γεφυρώνοντας Ενέργεια και Χωροταξία
στην Ευρώπη για το 2030". Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν κατόπιν πρόσκλησης μια
ομάδα τεσσάρων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενέργειας και τεσσάρων μελετητών
χωρικού σχεδιασμού, καθώς και ένα ακροατήριο με πλήθος περιφερειακών
αντιπροσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
patric.galera@nordregio.se

Εκδόσεις
Ο Ολλανδικός οργανισμός περιβαλλοντικής εκτίμησης (www.pbl.nl), Εθνικό Σημείο
Επαφής για το Πρόγραμμα ESPON για την Ολλανδία, δημοσίευσε πρόσφατα τη
μελέτη "Εκτίμηση χωρικών επιπτώσεων της εδαφικής συνοχής για τις Κάτω Χώρες".
Ο κύριος συντάκτης της, David Evers, έχει χρησιμοποιήσει πληθώρα ερευνών και
χαρτών του Προγράμματος ESPON.

Νέα από το URBACT
Το Toolkit "URBACT II Τοπική Ομάδα Υποστήριξης" είναι πλέον διαθέσιμο για
όσους εμπλέκονται στην παραγωγή Τοπικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία αποτελούν
σημαντικό μέρος του εν λόγω προγράμματος. Το Toolkit διαρθρώνεται τα εξής τρία
βασικά μέρη :
(1) Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα URBACT, συμπεριλαμβανομένου του
ρόλου των τοπικών ομάδων στήριξης και των τοπικών σχεδίων δράσης
(2) Kατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία που βοηθούν στην προετοιμασία ενός
Τοπικού Σχεδίου Δράσης
(3) Μια ενότητα πηγών που παρέχει αναφορές σε πρόσθετες χρήσιμες πηγές
πληροφόρησης καθώς και “γλωσσάριο” επεξηγηματικό της έννοιας των όρων που
χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το Toolkit είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
URBACT ( http://urbact.eu/ )

Πώς να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ESPON Newsletter
Αν το ESPON Newsletter σας φαίνεται ενδιαφέρον και χρήσιμο, μπορείτε να στείλετε ένα
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση espon2013_ncp@panteion.gr για να συνεχίσετε να το
λαμβάνετε. Η πρωτότυπη έκδοσή του στα αγγλικά εξασφαλίζεται με ένα κενό μήνυμα στη
διεύθυνση : newsletter@espon.eu
Εκ μέρους της ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Εθνικού
Σημείου Επαφής ESPON2013 του Παντείου Πανεπιστημίου, σας ευχαριστούμε και
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή ενέργεια.
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