
Průvodce předkládáním návrhů cílených analýz ESPON 

Cílené analýzy ESPON – jak fungují? 

V prvním kroku zúčastněné strany navrhnou a popíší analytickou potřebu, které se týká jejich území a 

vysvětlí, proč potřebují cílenou analýzu s evropskou perspektivou, nastíní předpokládané výsledky a 

využití cílené analýzy v praxi. 

Zúčastněné strany předloží své návrhy ESPON EGTC v digitální podobě vyplněním žádosti, která je 

k dispozici na oficiálních stránkách ESPON. Žádost musí být doplněna o závazek všech zúčastněných 

institucí. 

Návrhy cílených analýz ESPON mohou být podávány průběžně celý rok. Postup je následující: 

• ESPON EGTC hodnotí dvakrát ročně všechny přijaté žádosti v určité lhůtě. Přesné termíny 

budou zveřejněny na stránkách ESPON. 

• ESPON EGTC pak společně se zúčastněnými stranami dále rozvíjí vybrané návrhy. 

• Vybrané cílené analýzy budou podléhat otevřenému výběrovému řízení, aby se při provádění 

požadovaných analýz zajistila vysoká kvalifikace akademických odborníků. 

Při provádění cílených analýz budou vybraní odborníci úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami 

a ESPON EGTC. 

Zúčastněné strany, které předložily návrhy, které nebudou vybrány, budou informovány a, tam kde 

to bude vhodné, jim bude poskytnuta zpětná vazba z výběrového procesu a budou dále podporovány 

v dalším návrhu cílených analýz. 

Kdo může žádat? 

Předkládat návrhy na cílené analýzy ESPON mohou: 

• Zúčastněné strany a odborníci z národních, regionálních a místních správ členských států EU 

a čtyř partnerských států ESPON (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). 

• Orgány provádějící programy financované EU, např. řídící orgány a programové sekretariáty. 

Pokud jde o první skupinu zúčastněných stran, ESPON EGTC vítá samostatné nebo seskupené žádosti 

od vnitrostátních orgánů, regionů a měst. Je to z důvodu širšího zeměpisného pokrytí důkazů, které 

bude moct využít větší počet zemí, regionů a měst. Neplatí zde podmínka vytvoření konsorcia 

minimálně tří partnerů. Cílené analýzy mohou být vybrány i v případě, že jsou navrženy pouze jedním 

subjektem. 

Zúčastněné strany mohou zvážit účast zástupců organizací na evropské úrovni a soukromého sektoru, 

které by mohli mít zájem o konkrétní témata. 

Jaké jsou obecné požadavky na předkládání návrhů zúčastněných stran? 

Při přípravě žádostí o cílené analýzy ESPON by zúčastněné strany měly brát v potaz následující klíčová 

kritéria a aspekty: 

• Přítomnost evropského rozměru/perspektivy v cílené analýze 



I přes to že se cílené analýzy zaměřují na specifické oblasti (území zainteresovaných stran), je 

potřeba provést analýzu také z evropské perspektivy. To například znamená, že specifické 

možnosti rozvoje daného území budou zahrnovat srovnávací analýzy identifikující potenciály 

ve vztahu k potenciálu ostatních území, sousedních regionů a měst atd. 

• Úroveň přidané hodnoty a přenositelnost 

Očekávané výsledky z cílených analýz by měly nabízet jasnou přidanou hodnotu zúčastněným 

stranám. Výsledky by také měly být v rámci území zainteresovaných stran převeditelné na 

jejich jednotlivé politické souvislosti. V tu samou dobu by měly mít možnost z výsledků těžit i 

jiné země, regiony či města napříč Evropou. 

• Realismus v analytických hodnotách a komplementarita s územními důkazy ESPON 

Návrhy zúčastněných stran by měly mít takový charakter, že analýzy budou reálné a budou 

moct využívat příslušných existujících výsledků ESPON. Ty mohou být v případě potřeby 

doplněny o jiné významné zdroje, zejména se specifickými znalostmi zúčastněných stran, 

data a další informace s cílem vytvořit nové důkazy, které budou výsledky cílených analýz. 

• Použití analytických výsledků při tvorbě politik 

Zúčastněné strany by měly uvést, jak hodlají dosáhnout konkrétního využití výsledků 

požadovaných cílených analýz. Toho bude možné dosáhnout například tím, že výsledky 

budou začleněny do rozhodovacích procesů v oblasti politiky  a/nebo konkrétní strategii 

územního rozvoje. Důležité pro řízení procesu cílených analýz je, že zúčastněné strany mají 

jasnou představu o tom, co chtějí s výstupy dělat. 

• Význam pro rozvojové strategie 

analýzy musí být ve vztahu ke konkrétnímu území, ze kterého jsou zástupci zúčastněných 

stran. V tomto smyslu by měly být plánované analytické výsledky začleněny a měly by 

podporovat integraci místní tvorby politik. 

• Zapojení zúčastněných stran do analytického procesu a při řízení činnosti 

Zúčastněné strany navrhující cílené analýzy ESPON musí mít na paměti, že je potřeba jejich 

aktivního zapojení do analytického procesu, aby došlo k naplnění smysluplných a užitečných 

výsledků. To znamená, že zúčastněné strany musí předpokládat poskytování 

regionálních/místních dat, relevantních dokumentů a být ve spojení s odborníky, kteří budou 

provádět požadované analýzy. Závazek zainteresovaných stran, který obsahuje zapojení se do 

celého procesu realizace na vlastní náklady a poskytování nepřetržité zpětné vazby uprostřed 

a při návrhu konečných výsledků, je rozhodující pro využitelný výsledek analýz. 

• Vztah a komplementarita ke stávajícím územním důkazům ESPON 

Program ESPON 2013 vyprodukoval nepřeberné množství územních a analytických důkazů. 

Program ESPON 2020 v současné době provádí širokou škálu aplikovaných a cílených analýz, 

doplňkových nástrojů a outreach aktivity. Zúčastněné strany by měly zvážit, s cílem 

maximalizovat součinnost, jak se návrh jejich projektů týká minulých a pokračujících aktivit 

ESPON . 

Kde získat další informace? 

Zaměstnanci ESPON EGTC jsou k dispozici pro dotazy na rozvoj projektových návrhů. Prosím, napište 

váš dotaz na application@espon.eu. 

Všechny dříve realizované a probíhající projekty cílených analýzy jsou k dispozici ke stažení na 

webových stránkách ESPON, které mohou poskytnout některá užitečná vodítka k rozvoji návrhů. 


