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ESPON czy EPSON?



ESPON czyli:
•European Observation Network for Territorial Development and Cohesion – Europejska 
Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej

•Program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego, związany z Funduszami 

Strukturalnymi UE;

•Start w 2002 r., finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, kraje 

członkowskie oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria.

•Cel: zapewnienie politykom i praktykom na poziomie wspólnotowym, krajowym oraz •Cel: zapewnienie politykom i praktykom na poziomie wspólnotowym, krajowym oraz 

regionalnym systematycznej, nowej i porównywalnej wiedzy na temat trendów w 

rozwoju terytorialnym Europy oraz wpływu wdrażanych polityk na regiony i obszary 

europejskie. 

•4 rodzaje projektów: 
– typowe badawcze (Applied Research)

– we współpracy z praktykami (Targeted Analyses)

– narzędzia (Scientific Platform)

– upowszechnianie wyników (Transnational Networking Activities) �

Krajowe Punkty Kontaktowe



Polski Punkt Kontaktowy ESPON

• Zwornik sieci

– krajowej i europejskiej

– badawczej i sieci interesariuszy
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Sieć współpracy ESPON w 2006 r.

8

4

1

Liczba wspólnych projektów

Liczba projektów

1 125

10 Projektów badawczych
2 Instytucje badawcze



Sieć współpracy ESPON w 2014 r.

12 Projektów badawczych
3 Projekty „praktyczne”
3 Projekty punktów kontaktowych
9 Instytucji badawczych
3 Samorządy
4 Ekspertów



Problemy

• „Kwadratura koła”: badania projektowane i 

prowadzone z myślą o potrzebach KE, ale 

ambicją programu ich wykorzystywanie na 

poziomie regionalnym i lokalnympoziomie regionalnym i lokalnym

• Tematyka: spójność terytorialna… czyli co?

• Pojęcia: smart growth, place based, smart 

specialisation, spójność terytorialna



Krajowe Punkty Kontaktowe
Dlatego właśnie  zadanie KPK tj. upowszechnianie 

wyników programu ESPON wśród różnych grup 

odbiorców (zwłaszcza na szczeblu lokalnym i 

regionalnym), jest tak złożone

– wybór tego co może być przydatne w danych warunkach   

(9 strategii, polityka miejska, inicjatywy KIG, Programy (9 strategii, polityka miejska, inicjatywy KIG, Programy 

Operacyjne UE)

– zrozumienie i wyjaśnienie

– przetłumaczenie (na język polski, na język zrozumiały)

– uwzględnienie lokalnej specyfiki, potrzeb, możliwości

– współpraca międzynarodowa

– nie w pełni wykorzystany potencjał, zwłaszcza w zakresie 

współpracy z zespołami badawczymi (TPG) (ESPON External

Evalulation 2011)



Silne strony

• Orientacja na praktykę przy wysokim poziomie naukowym

• Szeroki zakres tematyczny

• Zasięg terytorialny (kompletność)

• Unikalność – brak podobnego programu badawczego z tak 

rozbudowanymi działaniami upowszechniającymi wyniki

• Wizualizacja w postaci map• Wizualizacja w postaci map

• Względnie łatwa dostępność raportów

• Dostępność materiałów w języku polskim (praca Krajowego Punktu 

Kontaktowego ESPON)



Mapy



Słabe strony
• Język:

– Angielski

– Trudny, naukowy 

• Objętość i szczegółowość raportów

• Niska świadomość istnienia raportów

• Niska świadomość i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce• Niska świadomość i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce

• Brak przykładów i wskazówek zastosowania wiedzy z raportów w praktyce.

– Brak informacji do kogo raport jest skierowany i w jakich celach może być 

wykorzystany

– Częściowo rozwiązany przez projekty typu ’Targeted Analysis’

• Projektowy charakter działań (w tym działań ECP)





Szanse

• Brak podobnych programów badawczych

• Niska świadomość i wiedza daje duże możliwości promocyjne

• Potencjalnie duży rynek odbiorców i nowe kategorie 

użytkowników

• Intensyfikacja współpracy międzynarodowej zwiększa 

możliwości wykorzystania tej wiedzy

• Popularyzacja wiedzy i wzrost świadomości może spowodować 

zwiększenie zapotrzebowania na nowe analizy tego typu

• Nieutrwalony wizerunek marki ESPON



Zagrożenia
• Niepełne wykorzystanie możliwości i zasobów

• Postrzeganie programu jako wyrafinowanego narzędzia dla 

wąskiej grupy odbiorców

• Korzystanie z wiedzy zawartej w raportach wymaga dodatkowej 

pracypracy

• Brak komunikacji dostosowanej do potrzeb różnych grup 

użytkowników

• Opóźnienia we wdrażaniu Programu w nowej formule EGTC

• Nierównomierne zaangażowanie punktów kontaktowych

– Czynniki instytucjonalne i polityczne

• Ryzyko złego odczytania, złej interpretacji raportów



Wyzwania dla Punktów Kontaktowych ESPON

• Upowszechnianie wyników programu  ESPON wśród różnych grup odbiorców –
komunikacja (informowanie) i „kapitalizacja” (aktywne wykorzystanie)

• Zadania:

• Uporządkowanie i rozszerzenie grupy odbiorców (użytkowników)

• Modyfikacja „produktu”

• Budowa przyjaznego wizerunku,

• Promocja

Projekty z udziałem Polskiego Punktu Kontaktowego (linki pod logotypami)



Uporządkowanie i rozszerzenie grupy odbiorców

• Uporządkowanie – matryca interesariuszy wg Cliff’a Hague’a (INTERSTRAT)

Duża władza/wpływ i duże bezpośrednie korzyści z 

wyników ESPON

Duża władza/wpływ i mniejsze bezpośrednie 

korzyści z wyników ESPON

Mniejsza/rozproszona władza/wpływ i duże 

bezpośrednie korzyści z wyników ESPON

Mniejsza/rozproszona władza/wpływ i mniejsze 

bezpośrednie korzyści z wyników ESPON

• Wyjściowa grupa docelowa – Komisja Europejska

• Tradycyjne grupy docelowe – administracja centralna, regionalna i lokalna (warsztaty)

• Nowe grupy docelowe – poza administracja publiczną, także ‘NON-SPATIALists’; 

poprzez strategiczne partnerstwa (ISP, KIG)

• USESPON – studenci przez Platformę VLE

• ESPON on the Road:

– PL: Festiwal Nauki

– FR: licea

– LT: Noc Badaczy



• Uproszczenie języka

• Opracowania w językach narodowych 

zawierające najważniejsze tezy raportów (linki 
pod okładkami)

– INTERSTRAT, USESPON i ESPON on the Road –

materiały informacyjne

– Publikacje krajowe 

Modyfikacja „produktu”

– Publikacje tematyczne

– Narzędzia online: Database, Hyperatlas, 

CityBench, Rimap, MapFinder



Aplikacja ESPON RIMAP

link do aplikacji



Przyjazny wizerunek
• ESPON jako globalna/europejska wiedza dostępna lokalnie:

– Naukowy, ale zrozumiały

– Kompletny, ale „ergonomiczny”

– Paneuropejski, ale dostępny

• ESPON on the Road – dni otwarte, festiwale tematyczne



Przyjazny wizerunek : media społecznościowe



Promocja

• Strona WWW

• Twitter i Facebook:

• Youtube: wywiady, tutoriale, relacje

• Media



Videos

• Teaser konferencji ‘One Region Many Stories’ 

link

• Relacja z konferencji ‘One Region Many 

Stories’ linkStories’ link

• Tutorial ESPON CityBench link



ESPON 2020

• Misja

wzmacnianie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej, tworzenie i 
wykorzystywanie porównywalnej, systematycznej i wiarygodnej wiedzy 
dotyczącej Europy

• 5 Celów

1. Badania terytorialne (22 projektów)1. Badania terytorialne (22 projektów)

2. Przekazywanie wiedzy i wsparcie analityczne dla użytkowników (25 
analiz kierowanych i 45 policy briefs / working papers; 5-6 
ekspertów ‘in-house’)

3. Udoskonalanie badań terytorialnych i narzędzi analiz terytorialnych 
(8 narzędzi)

4. Szerszy zasięg i wdrażanie badań terytorialnych (60 wydarzeń i 
publikacji). 

5. Efektywniejsze i skuteczniejsze wdrażanie programu



esponontheroad.eu

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

esponontheroad.eu

espon.pl

espon.eu


