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Az „Európai Területren-
dezési Megfigyelő Háló-
zat” (ESPON), amely 
2002-ben kezdte meg 
munkáját, egy olyan – a 
strukturális alapok tá-
mogatásával működő – 
program, mely az európai 

területet jellemző dinamizmusokat tanulmányozza. 
Figyelme középpontjában az Európai Unión belüli 
területi struktúrák, trendek és kilátások állnak. Össze-
hasonlítható információkat kínál az európai régiókról 
és városokról, a fejlesztési politika, a növekedés és a 
munkahelyteremtés támogatása céljából.

Az Európán belüli sokféleség bizonyítása és megis-
merése érdekében az első ESPON program számos 
alkalmazott kutatási projektet és tanulmányt foglalt 
magában. Keretében 34 alkalmazott kutatási projek-
tet hajtottak végre transznacionális projektcsopor-
tok segítségével. Több mint 130 különböző európai 
intézmény és 600 kutató vett részt ezekben, egyfajta 
európai tudományos közösséget alkotva az európai 
területfejlesztés terén.

Az ESPON program rövid idő alatt tetemes mennyiségű 
új ismeretet halmozott fel a területfejlesztési irány-
zatokról, az EU-s politikák hatásáról, csakúgy mint 
a fejlesztési lehetőségekről és az európai területen 
belül kibontakozó fejlesztési irányokról. Az ESPON 
eredményeit a döntéshozók, az érintettek és mindazok 
rendelkezésére bocsátották, akiket érdekel az európai 
területfejlesztés. Az ESPON honlapján és különböző 
ESPON kiadványokban adatok, mutatók és térképek 
is rendelkezésre állnak.

Az ESPON ténymegállapításait felhasználták politi-
kai dokumentumokban, különösen európai szinten, 
de egyre gyakrabban alkalmazzák őket a nemzeti és 
regionális fejlesztési stratégiákban is. A transzna-
cionális és a határokon átnyúló tevékenységek számára 
egyaránt hasznosnak bizonyultak. Egyre szélesebb 
körben elismerik, hogy a régiókra, a városokra és a 
szélesebb területekre vonatkozó fejlesztési terveknek 
mindenképpen európai távlatokat kell adni.

Az új ESPON 2013 program 

A 2008. januárban induló ESPON 2013 program biz-
tosítja majd a folytonosságot, valamint az innovatív 
megközelítések szerepét az Európai Területrendezési és 
Kohéziós Megfigyelő Hálózat megerősítésében.

Feladata az európai terület területi kohéziójához és har-
monikus fejlődéséhez kapcsolódó fejlesztési politika 
támogatása. Számos társadalmi-gazdasági, környezeti 
és kulturális téma elemzésre kerül. E témákról döntés-
hozók fognak határozni, és a következő 7 évben össze-
hasonlítható információk, bizonyítékok, elemzések és 
forgatókönyvek látnak majd napvilágot, ami a régiók, 

városok és nagyobb területek fejlődésének integráltabb 
elemzésére fogja ösztönözni az érintetteket. Ez meg fog-
ja könnyíteni a területi tőke és a kihasználatlan lehető-
ségek mobilizálását, s ezáltal hozzájárul majd Európa 
versenyképessége, valamint az európai területi kohézió 
és együttműködés növeléséhez. 

Célzott elemzések a régiókkal és a  
városokkal partnerségben

Az ESPON 2013 program egyik újdonsága a felhasználók 
igényein alapuló célzott elemzések bevezetése. Ez a 
megközelítés ösztönzőleg hat az érintett felekkel való 
partnerség eddigi eredményeinek intenzívebb hasz-
nosítására. A cél a tágabb területi összefüggések meg-
értése, más területekkel, régiókkal és városokkal való 
összehasonlítások és új fejlesztési dinamizmusok kidol-
gozása egy új, európai dimenzió bevezetése révén.

Bővebb információ és várható események: 
www.http://www.espon.eu/

„ESPON: a területfejlesztés  
Európában” 

Peter Mehlbye, az ESPON koordinációs egységének igazgatója 

Számottevő mennyiségű új ismeret gyűlt össze a 
területfejlesztési trendekről
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