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Czym się zajmujemy
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• ESPON łączy władze rządowe i samorządowe, 

naukowców i praktyków, umożliwiając śledzenie 

stale zmieniających się potencjałów i wyzwań 

rozwojowych dla europejskich terytoriów oraz 

reagowanie na nie za pomocą odpowiednich polityk

• ESPON pomaga decydentom dokonywać ocen, jak 

ich miasta, regiony i kraje radzą sobie pod względem 

gospodarczym, społecznym i środowiskowym. I 

wskazuje, jak radzić sobie jeszcze lepiej

• ESPON to program finansowany przez UE, który 

inspiruje polityki rozwoju w 27 państwach 

członkowskich i 4 krajach partnerskich

• ESPON oferuje bezpłatne dane, narzędzia i wiedzę 

wszystkim zainteresowanym stronom
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Nasz zasób
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22 paneuropejskie projekty tematyczne

29 studiów na zlecenie 188 instytucji

10+ narzędzi wizualizacyjnych

100+ publikacji

60+ konferencji, seminariów i warsztatów

Seminarium EUROREG



I ponad 1200 map!
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Nasz wkład w przygotowanie Terytorialnej 
Agendy 2030
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• Projekty i raporty ESPON dostarczyły 

faktów i argumentów w rozpoznaniu 

trendów i wyzwań w rozwoju 

terytorialnym Europy

• ESPON EGTC współautorem map w 

Atlasie TA2030

• ESPON wspiera wdrażanie działań 

pilotażowych w ramach TA2030

• ESPON EGTC prowadzi ścisły dialog z 

Prezydencjami UE w procesie realizacji 

TA2030

Seminarium EUROREG



2020-2021 TRIO PRESIDENCY OF GERMANY, PORTUGAL AND SLOVENIA

Priorities under the EU Roadmap for Recovery 

German 
EU Presidency 

Structural change 

in coal phase-out 

regions

Slovenian 
EU Presidency 

Quality of life

QoL
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Portuguese 
EU Presidency 

Future of the 

Rural Areas



ESPON and the Portuguese Presidency of  the Council of EU

Use evidence and data to support TA2030 priorities

Convert TA2030 priorities into actions through Policy 

recommendations and Policy responses

Promote a multi-level governance approach to involve all key 

players

Claim opportunities for a smart approach to rural areas’ assets

ESPON

EGTC

Territorial 
Agenda 

2030

An approach 
to new life to 

rural areas



Przestrzeń (groźna)

Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in 

European regions and cities
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Nadleciały czarne łabędzie…
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• Geografia ogniska: europejska 

perspektywa rozprzestrzeniania się  

wirusa

• Animowana mapa przedstawia 

rozprzestrzenianie się ofiar 

śmiertelnych w wyniku COVID-19 w 

Europie od 10 lutego do 26 lipca 2020 

r. (zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez władze krajowe)

• Trzy główne sposoby 

rozprzestrzeniania się: (i) między 

dużymi miastami, (ii) w społecznościach 

lokalnych i (iii) wzdłuż szlaków 

transportowych

Seminarium EUROREG



Dokarmiać? Odpędzić? 
Przystosować się?
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• Projekt: Geography of COVID-19 

outbreak and first policy answers in 

European regions and cities

(https://www.espon.eu/geocov)

• Cel: rozpoznanie terytorialnych 

wzorców rozprzestrzeniania się 

epidemii i opracowanie wniosków dla 

ukierunkowanych terytorialnie polityk 

rozwoju 

• Wkrótce: nowy projekt badawczy nt. 

COVID-19 (kolejne fale, społeczno-

gospodarcze skutki działań 

ograniczających dyfuzję)

Seminarium EUROREG
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Jak sobie radzimy?
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➔Coping with the (actual or potential) socio-economic effects of COVID-19

Circumventing: the logic of doing things differently

Mitigating: limiting negative effects

Compensating: restoring the pre-crisis balance

Exploiting: taking advantage of the effects of the crisis

Mitigating Circumventing

Compensating Exploit

- +

Defensive Approach Offensive Approach

Potential of resilience

Undergo or Act

Health security Daily way of life and 

work

Support to vulnerable 

populations

Support to economic 

actors & recovery

Type of public action
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35 studiów 

przypadku 

III-VIII.2020
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Doświadczenia z pierwszej fali
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Preliminary results: The measures taken are more defensive than offensive

Mitigating Compensating Circumventing Exploiting No policy

Health security 

Daily way of life and 

work

Support to vulnerable 

populations

Support to economic 

actors & recovery

Predominantly rural 

regions

- Most regions aim at mitigating 

negative effects of the crisis

- Relatively large number of 

regions (3/5)  with no support to 

economic actors & recovery

- The only two exploiting initiatives!

*Each represents a NUTS3 region falling into the indicated category.

*The same NUTS3 region can belong to multiple categories depending on the measures taken.

** Table computed based on 

most accomplished/reliable 5 

fact sheets filled for 

predominantly rural regions
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Doświadczenia z pierwszej fali
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Przestrzeń (kres 

dotychczasowych 

trajektorii rozwoju)

European Shrinking Rural Areas - Challenges, Actions and 

Perspectives for Territorial Governance (ESPON ESCAPE)
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Building a sustainable future looking at all types of rural regions 

41% of the EU28 
predominantly 

rural and 
intermediate 

regions are growing

41%

59%59% of the EU28 
predominantly rural 

and intermediate 
regions are shrinking

687 NUTS-3 regions in Europe

658 NUTS-3 regions in the EU

40% of EU 
28 

area

30% of 
EU 28

inhabitants



Understanding rural shrinkage phenomenon

177,953,968

171,507,912

156,826,168
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Total population of shrinking rural 
regions 

36%

1993

33%

2013

29%

2033

Share of European population in shrinking regions (in percent)

*EU27,UK, Norway, Switzerland, Liechtenstein, and Serbia. Based on Eurostat data.

Demographic change is not a 
driver and, actually, is a result 
of shrinkage

Acknowledge and adapt to 
the demographic changes 
and trends



Understanding different drivers behind rural shrinkage 

Prevailing vicious circles attached to the shrinkage phenomenon

1. Affordability / Services of 
General Interest (SGI)

Population 
decline / rural 
abandonment

Shrinking 
demand for 

SGI 

Decreasing 
range of 
services

Intensified 
outmigration

2. Selectivity / Labour

Dominating primary 
(traditional) industries

Low demand  for 
educated  labour

Outflow of 
educated 

labour

Low absorption capacity 
of  industries with high 

added value 

3. Vitality / Youth

Lack of liveliness, 
(leisure, sports, 

cultural 
opportunities)

Youth 
outmigration

Increased ageing

Low economic  
dynamism  

Stigmatisation of 
shrinking rural 

areas

Weak social 
vitality 



Understanding different drivers  behind rural shrinkage 

Shrinking: An Old Problem,

Many Faces, Different Responses

Active Shrinking, driven by current 

migration, usually combined with 

Legacy Shrinking, caused by age structure 

effects

loss of agricultural workforce accompanied by 

other adverse territorial trends

Economic Restructuring
€Shrinking 

Process Type

“negative” locational characteristics (isolation, 

sparsity, lack of smart and sustainable use of natural 

resources, etc.)

Locational Disadvantage
Shrinking 
Process Type

impact of historical events or transitions on  

regions with weak economic structure

Disruptive Events
Shrinking 
Process Type

consequence of macro-scale processes related 

to economic activity and globalisation

Peripherisation
Shrinking 
Process Type

Four Types of the Shrinking Process:



Identifying a territorial typology of the complex shrinking

19 %
of 

shrinking 
regions

Agricultural, very low-income regions with severe 
legacy and active shrinking

Declining due to economic disadvantage relative to national 
centres that fuels outmigration; lacking a strong sector to rely on 

10 %
of 

shrinking 
regions

Industrial, mid to low-income regions with severe 
legacy and active shrinking

Catching up through economic restructuring, which is reducing low-
productivity jobs but also damaging an already weak population structure

20 %
of 

shrinking 
regions

Agro-industrial, low-income regions with moderate, 
mostly legacy shrinking

Comparatively weak at national level but more central and 
relatively stronger than the first cluster

25 %
of 

shrinking 
regions

Servitised, mid-low-income regions with moderate 
legacy shrinking

Geographic specificities and weak industrial sector; healthy enough 
economy to prevent massive outmigration but worsening, and “distorted” 

population structures.

26 %
of 

shrinking 
regions

Servitised, mid-income regions with moderate, mostly 
legacy shrinking

Robust but still weaker than national average, with “distorted” 
population structures and low fertility.



… and assessing how shrinking is impacting the quality of life 
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Przestrzeń (czy żyje 

nam się dobrze?)

ESPON QoL – Quality of Life Measurements and Methodology
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Pojęcie Terytorialnej Jakości Życia

Seminarium EUROREG24 4/16/2021

• Dla każdej żywej istoty życie to 

przetrwanie i rozkwit w sprzyjającym 

środowisku. „Terytorialna” jakość życia 

jest zatem definiowana jako zdolność 

istot żywych do przetrwania i rozkwitu 

w kontekście terytorialnym

• Konceptualny model TQoL obejmuje 

trzy sfery - osobistą, społeczno-

ekonomiczną i ekologiczną - oraz trzy 

wymiary jakości życia - czynniki 

umożliwiające dobre życie, 

przetrwanie („utrzymanie”) i rozkwit 

życia



Rozkład przestrzenny czynników 
umożliwiających dobre życie

Seminarium EUROREG25 4/16/2021

• Odzwierciedlone różnice w 

dostępności regionów (accessibility vs

remoteness)

• Widoczne dysproporcje między 

regionami miejskimi a obszarami 

wiejskimi

• Niskie wartości wskaźnika: obszary 

słabo zaludnione, peryferia 

europejskie / wewnętrzne oraz 

obszary z niedostatkiem powiązań 

transportowych (np. Hiszpania, 

Włochy, Rumunia i Bułgaria)



Rozkład przestrzenny czynników 

umożliwiających przetrwanie („utrzymanie”) 

Seminarium EUROREG26 4/16/2021

• Wskaźnik o największej rozpiętości wyników

• Południowe i wschodnie regiony Europy z 

wartościami znacznie poniżej średniej

• Niskie wartości wskaźnika osobistego zdrowia 

i bezpieczeństwa występują w Europie 

Środkowo-Wschodniej

• Podobnie, poziom społecznej zdrowotności 

(healthy society) jest niski w krajach takich 

jak: Rumunia, Bułgaria, Hiszpania, Włochy i 

Grecja

• Wartości tzw. zdrowia ekologicznego są niskie 

w zaludnionych regionach i krajach południa 

Europy (wpływ jakości powietrza i zmian 

klimatu)



Rozkład przestrzenny czynników 
umożliwiających rozkwit życia

Seminarium EUROREG27 4/16/2021

• Wyższe wartości dla krajów 

śródziemnomorskich i skandynawskich, a 

także Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii i 

Szwajcarii

• Niski poziom samooceny i tolerancji wobec 

osób niepełnosprawnych w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej

• Niski poziom rozwoju społeczności lokalnych 

(zaufanie do instytucji publicznych i 

zaangażowanie społeczne) w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej i południowych 

Włoszech, oraz w regionach Francji i 

Portugalii



TQoL – czy już wiemy wszystko?

Seminarium EUROREG28 4/16/2021

• Inne czynniki, które w coraz większym stopniu 

wpływają i / lub kształtują jakość życia, na 

przykład: 

• jakość relacji społeczno-ekologicznych (socio-

ecological interactions), 

• gotowość na nieprzewidywalne sytuacje 

(preparedness for uncertainty)

• kultywowanie inteligencji emocjonalnej 

• Interesujące narzędzie organizowania i 

strukturyzowania interakcji z obywatelami 

(citizen-oriented tool)

• Zalecenie: europejska platforma i sieć TQoL

Living Labs w przestrzeni ESPON



// Dziękuję za uwagę
dr Wiktor Szydarowski, Dyrektor, ESPON EGTC


