
  

  

RÁÐSTEFNA UM ESPON OG ÍSLAND 
HÁSKÓLANUM Í REYKJAVÍK 12. MARS 2012 

Þátttaka í evrópsku samstarfi  

um rannsóknir og stefnu í byggðaþróun 

 
Dr. Grétar Þór Eyþórsson 

Prófessor við Háskólann á Akureyri og ECP Ísland  

 gretar@unak.is 

 

ESPON-ECP og starfsemi 

EUROPEAN UNION 

Part-financed by the European Regional Development Fund 

INVESTING IN YOUR FUTURE 



ECP - tengiliður 
• Er tengiliður við rannsóknasamfélag 

byggðarannsókna í hverju landi  

• Stuðla að kynningu rannsóknaverkefna á vegum 
ESPON og niðurstöðum úr þeim 

• að koma á framfæri auglýsingum rannsóknastyrki 
og rannsóknasamstarf sem ESPON styrkir  (call) 

• að leiðbeina erlendum verkefnishópum um 
samstarfsaðila á Íslandi  

• að hafa gæðaeftirlit með rannsóknaskýrslum sem 
fjalla um Ísland (blunder-check) 

• að taka þátt í ECP- tenglanetinu og minnst einu 
verkefni á þess vegum fram til 2013 og loks að 
taka þátt í 2-3 ECP- fundum og málstofum á  
hverju ári 



ECP hlutverk HA 
 

• Samkeppni/útboð Byggðastofnunar 2008/9 um 
að taka að sér ECP hlutverkið 

• HA hlutskarpast og hefur þetta með höndum til 
ársloka 2014, þegar tímabilið rennur út. 

• Fé fylgir þessu hlutverki ekki 

– HA hefur getað aflað styrkja til að létta undir 

– Ávinningurinn er fyrst og fremst að komast í 
beinni og betri tengsl við Evrópskar 
byggðarannsóknir  



ESPON 2013 áætlunin 

• Markmið: 

– Styðja við stefnumótun sem miðar að samþættingu 
svæða og þróun til samhæfingar heildstæðra atvinnu- 
og þjónustusvæða 

– Fá fram samanburðarhæf gögn og greiningar um 
uppbyggingu svæða og virkni þeirra  

• Meginatriði:  

– Hagnýtar rannsóknir á svæðaþróun sem geta stutt við 
stefnumótun 

– Nýting hagsmunaaðila (stake holders) á niðurstöðum 
rannsókna 

– Efla þekkingu á svæðaþróun í Evrópu og stefnumótun 
svæða og byggða 

• Gerð mælikvarða, korta ofl.  

– Efla dreifingu þekkingar á málaflokknum 

• ECP hefur hér m.a. hlutverk 



5 Áherslusvið ESPON 2013 

• Priority 1:  Hagnýtar rannóknir á svæðaþróun,   
  samkeppnishæfi svæða og samþættingu 

• Priority 2:  Verkefnamiðuð greining byggð á sérstökum 
  óskum um rannsóknir og greiningu 

• Priority 3:  Vísindaleg greining og greiningartæki/  
  Mælikvarðar um einstök svæði, gögn og  
  greiningartæki 

• Priority 4:  Samskipti – tengsl – þátttaka 

• Priority 5:  Tækniaðstoð, aðstoð við greiningu og  
  áætlun um eflingu samskipta og tengsla 



ESPON 2013 Fjárhagsáætlun 

 
  

TOTAL 

 

€45,378 mill.  

(ERDF 34,033 mill.) 

Priority 1: Applied research €19,241 mill. 

3,6 milljarðar 

Priority 2: Targeted analysis €6,536 mill. 

1,2 milljarðar 

Priority 3: Scientific platform  €6,148 mill. 

1,1 milljarður 

Priority 4: Capitalisation  €5,514 mill. 

1 milljarður 

Priority 5: Technical Assistance, 
Analytical Support and Communication  

€7.938 mill. 

1,5 milljarðar 

•  Verkefnastyrkir eru 100% fjármögnun á verkefnum! 



ESPON verkefni með Íslenskri þátttöku 

• Priority 1 (Applied research):   

 SEGI – Services of general interest (2010-
 2013) 

» Háskólinn á Akureyri (Hjalti Jóhannesson) 

» 48 000 EURO 

• Priority 2 (Targeted analysis): Nýtt!  

 KITCASP – Key indicators for territorial 
 cohesion and spatial planning (2012-2013) 

» Háskólinn á Akureyri (Hjalti Jóhannesson) 

» 45 000 EURO 

» Skipulagsstofnun (Stakeholder) 



ESPON verkefni með Íslenskri þátttöku 

• Priority 4 (Transnational networking activities):   

 NORBA (Nordic-Baltic dialogues on  
 Transnational Perspectives in Spatial 
 Planning)  (2010-2012) 

» Háskólinn á Akureyri (Grétar Þór Eyþórsson) 

» 30 000 EURO 

 

ENECON (ESPON Evidence in North European 
Context) (2012-2014) Nýtt 

» Háskólinn á Akureyri (Grétar Þór Eyþórsson) 

» 30 000 EURO 

 



Ávinningur 

• Styrkir til rannsókna og tengslaverkefna  

– Eru nú orðnir 153 000 EURO á tímabilinu 

• Í ENECON verkefninu er fjármögnuð 
umsjón með stórri alþjóðlegri ráðstefnu þar 
sem evrópskar byggðarannsóknir og 
norðurslóðarannsóknir mætast og menn 
bera saman bækur sínar 

– Akureyri í ágúst/september 2013 



Ávinningur 

• NORBA verkefnið hefur styrkt Íslendinga 

–Doktorsnemi við HÍ fékk fararstyrk á 
ráðstefnu í Roskilde 2011 

– Fræðimaður fær myndarlegan ferðastyrk 
til þátttöku í ráðstefnu NORBA í Osló í 
mars 2012 

• Það hefur því talsvert áunnist með þátttöku 
í ESPON hingað til! 

• Faglega og fjárhagslega! 


