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Europos teritorinės plėtros bei sanglaudos stebėsenos tinklas 
(ESPON) remia pagrįstą Europos regionų ir miestų darnios plėtros 
politiką. 

ES sanglaudos politika ir teritorinė sanglauda įgyvendinama pagal 
Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą, 
Sanglaudos fondą ir kitas finansines priemones.

ESPON Programos biudžetas siekia 47 milijonus eurų. Didžiąją dalį
lėšų, t. y. 75  proc., finansuoja Europos Regioninės Plėtros Fondas, 
kitą dalį padengia šalys-dalyvės, kurių tinkle yra 31: 27 Europos 
Sąjungos narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.  

ESPON



ESPON programos interesų laukas apima  pagrįstą darnią plėtrą
Europos regionuose bei miestuose. Turint aiškią poziciją, žinant 
stiprybes ir silpnybes, sukauptų ESPON žinių pagalba, Europos 
regionai ir miestai galėtų tarpusavyje dalintis informacija, atskleisti 
turimas galimybes kitiems, būtų skatinamas sinergijos, kooperacijos 
kūrimas.  

ESPON Programos 2013 misija yra remti Europos politiką, 
orientuotą į teritorijų sanglaudą ir harmoningą plėtrą įrodymais teikiant 
palyginamąją informaciją, atliekant tyrimus, analizes,  kurti teritorijų
dinamikos scenarijus. 

Siekiama atskleisti esamą teritorinį fondą ir įžvelgti galimybes regionų
plėtrai, skatinti didesnes teritorijas prisidėti prie  Europos 
konkurencingumo, teritorinio bendradarbiavimo, kuriant darnią ir 
nuoseklią plėtrą.  

ESPON interesų laukas, misija, tikslai 



Žinoma, daugelis tarptautinių programų siekia kurti darnią Europą, 
tačiau ESPON programoje nauja yra tai, kad visi įrodymai, informacija 
surenkama per plaktų ESPON programos projektų temų spektrą, 
bendradarbiaujant 31 šaliai. 

Europa niekuomet neturėjo tokios visapusiškos ir informatyvios 
duomenų bazės. 

Programą sudaro:

1)Taikomieji tyrimai 
2)Taikomosios analizės 
3)Mokslinės platformos 
4)ESPON rezultatų sklaida
5)Speciali pagalba

Programos sudėtis 



ESPON projektuose nagrinėjamos temos 

Poveikio 

teritorijoms 

vertinimas

Aglomeracijos Klimato kaita
Kaimiškosios 

teritorijos

Augantys poliai Migracijos srautai ES direktyvos Patrauklumas

Žalioji ekonomika Demografija
Specifinių tipų

teritorijos Regionai

Naujovės
Teritorinis 

bendradarbiavimas
Pasiekiamumas

Kontinentiniai 

srautai

Visuomenės 

interesai Miestai Žemės naudojimas
Europos 

jūros

Ekonomika Valdymas Energetika Teritorijų scenarijai



1 Prioritetas: Taikomieji tyrimai įvairiomis teritorinės dinamikos 
Europoje temomis yra ESPON veiksmų branduolys, teikiantis tvirtus 
mokslinius faktus bei įrodymus apie miestus bei regionus. Šie 
rezultatai leidžia įvertinti atskirų miestų, regionų stiprybes ir silpnybes 
Europos kontekste. Taikomieji tyrimai vadovaujami tarptautinių grupių, 
tyrėjų bei ekspertų.

Pavyzdys:
Projekto pavadinimas - Miestų ateities orientavimas (FOCI)
Tema – Miestų ir urbanistinės aglomeracijos: jų funkcionavimo ir 
plėtros galimybių indėlis Europos konkurencingumui ir sanglaudai.
Periodas – 2008-2010.
Partneriai – Belgija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Lenkija, Estija, 
Čekija.

Taikomieji tyrimai



FOCI projekto rezultatai



2 Prioritetas: Taikomosios analizės yra svarbi projektų grupė. Be 
tyrėjų specialistų, į veiklą įtraukiamos suinteresuotos šalys ir ESPON 
rezultatus įgyvendina praktiškai. Rėmėjai išreiškia savo interesus -
ESPON užtikrina ekspertų komandą. Tokios kooperacija dėka 
pasiekiama aukštų rezultatų, kurie vėliau panaudojami kaip Europos 
perspektyva, politiniuose svarstymuose jų teritorijų kontekste, plėtros 
strategijose ar kituose veiksmuose, naudinguose plėtrai. 

Pavyzdys:
Projekto pavadinimas – Erdviniai scenarijai (SS-LR)
Tema – Erdviniai scenarijai: naujos priemonės vietos/regioninėms
teritorijoms.
Periodas – 2009-2010.
Partneriai – Italija, Estija. 

Taikomosios analizės



SS-LR projekto rezultatai

Competence poles

Knowledge platforms

Identity platforms

Infrastructure platforms                             Barcelona Orbital Rail                                      

Highways of the sea                                 Infrastructure integration of the Latin 
Arc



3 Prioritetas: Mokslinės platformos plėtrą ESPON remiamia duomenų
bazės projektais ir kitais veiksmais, skatinančiais nagrinėti teritorinius 
rodiklius (indikatorius), monitoringą. Taip pat skatinamos teritorinės 
statistikos analizės, modeliavimai bei duomenų bazės atnaujinimai.

Pavyzdys:
Projekto pavadinimas – ESPON duomenų bazė 2013 (ESPON 
DATABASE 2013)
Tema – ESPON duomenų bazė 2013 bei duomenų augimas
Periodas – 2010-2011.
Partneriai – Prancūzija, Belgija, Rumunija, Liuksemburgas, Estija.

Mokslinė platforma



ESPON DATABASE 2013 projekto metodai

Source: VOSviewer (Eck & Waltman, 2007) 

1. Data Collection 2. Data Processing 3. Word Distribution

4. Significance Power 6. Distance-based map

Source: Blanchard (2007) Source: Eck & Waltman (2007)

5. Word Co-occurrence



ESPON DATABASE 2013 projekto rezultatai

Source: VOSviewer (Eck & Waltman, 2007) 



4 Prioritetas: ESPON rezultatų kapitalizavimas paremtas ESPON 
publikacijomis,  taip pat pasitelkiant  visuomenės informavimo 
priemones. Reguliariai organizuojami įvairūs renginiai, tokie kaip 
ESPON seminarai taip pat interaktyvios konferencijos. Tarptautinę
kapitalizaciją nacionaliniu lygiu užtikrina ESPON Kontaktiniai taškai 
(ECP) šalyje narėje.

Pavyzdys:
Projekto pavadinimas – Tarptautinio ESPON mokymo programos 
sukūrimas (ESPON Train)
Tema – Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant 
domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis 
Periodas – 2010-2013.
Partneriai – Graikija, Kipras, Malta, Italija, Bulgarija, Rumunija, Čekija, 
Estija, Latvija, Lietuva.

ESPON rezultatų sklaida



ESPON Train projektas



Speciali pagalba (ESPON Partnerių Kavinė), analitinė parama ir 
komunikacijos palaikymas tarp Tarptautinių projekto grupių
(TPG). Kavinėje renkasi potencialūs projektų partneriai, rėmėjai, 
bendradarbiauja, domisi, dalinasi patirtimi. Tai užtikrina stiprų
programos valdymą, ir galimybę mokslinės produkciją pritaikyti 
politinio lygmens sprendimuose.

Speciali ESPON pagalba 



• Europos ir nacionalinei politikos plėtrai:
- remiama išmani, darni ir viską apimanti plėtra,
- pritraukiamos investicijos regioninėje įvairovėje,
- puoselėjama bei skatinama teritorinė sanglauda,
- indėlis bendradarbiavimui, konkurencingumui pasauliniu 

mastu.
• Regionams, miestams, didelėms teritorijoms:
- atveriamos potencialios galimybės,
- šalių patyrimo diegimas kitoms,
- pagalba atrasti daug žadančius ateičiai projektus,
- atskleidžiamos galimos sinergijos per bendradarbiavimą,
- pagalba ES fondų kryptingam ir efektyviam panaudojimui.
• Privačiam sektoriui:
- Atskleidžiamos rinkos galimybės, partneriai,
- Remiamos tiesioginės užsienio investicijos.                              

ESPON sukauptų faktų/įrodymų nauda  



Kaip ir kiekvienas projektas, paremtas cikliškumo idėja, taip ir
ESPON remiami projektai turi savo gyvavimo laikotarpį, po kurio 
jie pavirsta kas kart atnaujinama duomenų baze. 

ESPON duomenų bazė



Lietuva svariai prisideda prie tarptautinių organizacijų veiklos, 
stiprina bei plėtoja dialogus su jose dalyvaujančiomis 
valstybėmis, dalinasi patirtimi, įgyvendina iniciatyvas paremtas 
sektinais pavyzdžiais. 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, yra institucija, 
koordinuojanti ESPON programą Lietuvoje.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo
mokslo institutas vykdo ESPON 2013 programos Kontaktinio 
taško funkcijas.

ESPON Lietuvoje



Nacionalinis ESPON tinklas 

2009-ųjų metų pabaigoje VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas 
pradėjo vykdyti ESPON 2013 programos kontaktinio taško funkcijas.

2010-ieji buvo paskirti aktyviam bendravimui su ESPON 2013 
Programos dalyviais seminaruose, konferencijose, susitikimuose. 

2010-ųjų metų pabaigoje pasirašėme bendradarbiavimo sutartį
bendram10 šalių-partnerių projektui ESPON Train, tuo pačiu kuriamas 
nacionalinis ESPON tinklas.

2011-ieji plečiamas nacionalinis ESPON tinklas, potencialių projektų
partnerių paieškos,  pateiktos paraiškos 2 naujiems projektams.

Šiuo metu aktyviausi esame 4 Prioriteto projektuose.



Lietuvos universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos, įmonės 
kviečiamos aktyviau dalyvauti ESPON programoje, ne tik 
domėtis vykdomų projektų rezultatais bet  ir prisidėti prie 
politikos ir mokslinių tyrimų ryšio formavimo dalyvaujant juose.

Daugiau informacijos rasite internetiniuose puslapiuose: 
www.tpmi.vgtu.lt arba www.espon.eu.

E-laiškų laukiame adresu: tpmi@vgtu.lt

Iniciatyva


