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Dlaczego ESPON
1.Wyniki bardzo wartościowe:
• Nowe ujęcie badawcze
• Nowe dane
• Nowe ujęcie kartograficzne
2.Znaczenie Programu ESPON
• Wykorzystanie wniosków ESPON w pracach nad dokumentami programowymi na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym,
• W perspektywie podstawa polityki przestrzennej UE
3. Różnorodność poruszanej tematyki
4. Narzędzia i baza danych
5. Sieć naukowa (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) – UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
6.Perspektywa programu ESPON
• Nowe działania – bliżej praktyki
• Nowe kraje - sąsiedztwo



Sposoby uczestnictwa w programie?
- Jako partner projektu

•Bezpośrednie zaproszenie do konsorcjum
- Jako partner wiodący

•konstruowanie konsorcjum, 
•wykorzystanie dotychczasowych kontaktów międzynarodowych,
•poszukiwanie wśród instytucji zagranicznych, które brały wcześniej udział w projekcie/tach ESPON
•wykorzystanie istniejącej listy potencjalnych partnerów

- Jako podwykonawca



Zasady ogólne programu
• Język angielski językiem roboczym programu
• Propozycja badania skonstruowana w międzynarodowym partnerstwie bądź 

samodzielnie przez uprawniony podmiot
• Analiza całego obszaru ESPON (mogą uczestniczyć partnerzy z UE, Norwegii, 

Szwajcarii, Islandii, i Lichtensteinu)
• Oprócz badań, rekomendacje dla polityki
• Dostarczanie danych
• Three level approach (krajowy, regionalny, lokalny)
• Tworzenie typologii, map
• Zwrócenie uwagi na obszary słabsze gospodarczo i o niekorzystnych 

uwarunkowaniach geograficznych
• Współpraca z innymi projektami ESPON, wykorzystanie dotychczasowego 

dorobku, 
• Rozpowszechnianie wyników projektu.



Kto może zgłosić potrzebę wykonania badania?
• Krajowe, regionalne, i lokalne instytucje, oraz Europejskie Ugrupowania

Współpracy Terytorialnej z krajów UE i państw partnerskich programu
ESPON ( Norwegii, Szwajcarii, Islandii, i Lichtensteinu) posiadające
kompetencje w rozwijaniu i/ lub wdrażaniu polityki dot. wymiaru
terytorialnego;

• Instytucje Zarządzające, sekretariaty techniczne w państwach UE i 
państwach partnerskich programu ESPON ( Norwegii, Szwajcarii, Islandii, i 
Lichtensteinu), oraz Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
odpowiedzialne za wdrażanie programów z wykorzystaniem środków 
unijnych dla transnarodowych, przygranicznych i makro-regionalnych 
obszarów. 



Kto może być podwykonawcą?
Uniwersytety, eksperci akademiccy i prywatne przedsiębiorstwa nie są kwalifikowalne jako partnerzy bądź wiodący partnerzy.
Podmioty te mogą złożyć swoją ofertę w procedurze zamówienia publicznego na konkretne badanie, która zostanie ogłoszona po selekcji wniosków projektowych (propozycji badawczych).



Obowiązki podwykonawcy badania

Uczestnictwo w tworzeniu oferty na wykonanie badania,
Żądanie podpisania umowy  o współpracy z partnerem wiodącym,
Prowadzenie działań w zakresie określonym we wniosku badawczym, w tym:
• Prowadzenie badań i ich raportowanie
• Dostarczanie danych
• Pisanie części raportów merytorycznych
• Uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu i ew. w seminariach 

ESPON
• Rozpowszechnienie wyników projektu
Dbałość o należytą certyfikację poniesionych wydatków.





Kontakt
Pani Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz

Ministerstwo Rozwoju
Członek Komitetu Monitorującego Program ESPON
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu ESPON

Magdalena.Zagrzejewska-Fiedorowicz@mr.gov.pl



Dziękuję za uwagę! 
www. espon.eu


