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• Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos tinklo (ESPON) sudėtis 

• ESPON ir teritorinės sanglauda bei harmoningą plėtra 

• ESPON programa, vykdomi projektai  

• Šalių bendradarbiavimo tikslai  

 

 

ESPON programos interesų laukas apima tvarumo principais 
pagrįstą darnią plėtrą Europos šalyse, regionuose bei miestuose 

 

 

 

http://www.espon.eu/


Pagrindinės sąlygos sėkmingam teritorijų planavimui, 
atnaujinimui ir regioninei plėtrai   

 
 

ESPON teritorinio bendradarbiavimo įžvalgos dar kartą  įrodo, jog ryšių 
tarp miesto ir kaimo svarbos pripažinimas yra pagrindinė sąlyga 
sėkmingam teritorijų planavimui, atnaujinimui bei regioninei plėtrai.  

 

ESPON taip pat atkreipia dėmesį į mažųjų bei vidutinio dydžio miestų 
poziciją  Europos politinėje arenoje, kuri ligi šiol nėra aiški, nors tokių 
gyvenviečių vaidmuo akivaizdžiai svarbus darniam vystymuisi.  

 

ESPON pabrėžia, jog priimant politinius sprendimus teritorinės plėtros ir 
sanglaudos srityje būtina turėti ateities integruotas vizijas Europos 
teritorinei plėtrai ir jomis sekti.  

 

 

 

 



Gyventojų skaičiaus scenarijai ir pokyčių (asmenų 
skaičiaus) darbo rinkoje Europos regionuose  

2005-2050 m. 



Visuomeninės svarbos paslaugų indeksas Europos 
regionuose  



Mažų ir vidutinio dydžio miestų pasiskirstymas Europos 
regionuose  



Struktūriniai Europos regionų tipai (vidutinėse ir daugiau 
kaimiškose teritorijose) 



    

 

Kokia ateitį ESPON prognozuoja 
Europai, jos regionams bei 

miestams? 

 



Pagrindinis scenarijus: Pagrindinės regionų vystymosi 
tendencijos 2030 metams 

Gyventojų mažėjimas ir 
mažesnis už ES vidurkį 
augimas  

Gyventojų mažėjimas 

Mažesnis už ES vidurkį augimas  

Globalių vartų 
poliarizacijos 
didėjimas 

Didesnis už ES 
vidurkį augimas  



Scenarijai 2050: Metropoliai, miestai ir regionai 
 

Pateikiami 3 scenarijai: 

 

A - Mega scenarijus – rinkos augimo scenarijus; biudžeto sanglaudos 
politikai įgyventi sumažinimas; investicijų koncentracija didiesiems 
Europos miestams. 

B - Miestų scenarijus – stiprinama socialinio aprūpinimo sistema; 
palaikomas sanglaudos politikos biudžetas; investicijų koncentracija į 
antro rango miestus. 

C - Regionų scenarijus – stiprėjanti visuomeninės gerovės sistema; 
padidėjęs biudžetas, skirtas sanglaudos politikai; investicijų 
koncentracija į kaimiškąsias teritorijas ir skirtumų tarp regionų 
mažinimą. 

 

  

  



 
Europos teritorinė strategija A: Megapolių vystymas 



Europos teritorinė strategija B: Ryšių tarp didžiųjų miestų 
vystymas 



Europos teritorinė strategija C:  kaimiškųjų ir periferinių 
teritorijų vystymas 

 



Europos teritorinė vizija 2020 metams 



Europos teritorinė vizija 2030 metams 



Europos teritorinė vizija 2050 metams 



 
Kuo ESPON gali būti naudingas? 

 
 

• http://www.espon.eu/main/Menu_Press/Menu_Videos/01_Introduction.
html 

• http://www.espon.eu/main/Menu_Press/Menu_Videos/07_Database_Po
licy_Mak.html 
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Ačiū už dėmesį 


