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Evropské územní scénáře 



Evropské územní vize a scénáře 

 Primární podpora LU PRES (2. ½ 2015) 

 Potřeba vize integrovaného a budoucího 

rozvoje evropského prostoru v oblasti rozvoje 

území a soudržnosti. 

 Vliv na tvorbu politik na národní i evropské 

úrovni. 

꞊ Významný nástroj rozvojových politik; 

platforma pro sdílení zkušeností a tvorbu 

budoucích společných rozhodnutí. 



Zaměřeno na území 

 Málo rozvinuté, rozvíjející se a rozvinuté 

oblasti 

 Metropolitní oblasti 

 Venkovské a urbanizované oblasti 

 Hraniční oblasti 

 



Územní scénáře 

 Podpora hodnocení dopadů v území (TIA – Territorial impact 

assesment) 

 

 Přispění k diskuzi o kohezní politice po roce 2020 

 

 Podpora diskuze o rozvoji území a územním plánováním 

 

 3 možné přístupy – Nizozemí, Evropská komise, ESPON 



Scénáře podle Nizozemí (2030 – 2050) 

 WLO 2015 – průzkum budoucího blahobytu a 

prostředí pro život; 

 Scénáře ovlivňují tvorbu nových politik, 

přípravu dlouhodobých plánů či přípravu 

významných infrastrukturních projektů; 

꞊ Projekce budoucích trendů, avšak nikoli v 

jejich extrémních hodnotách.  
 Zohlednění: populačního vývoje, hospodářského vývoje, mobility, 

zemědělství, energetická produkce a spotřeba, snižování emise 

skleníkových plynů, bytová výstavba a územní plánování. 



Scénáře podle Evropské komise (2060) 

 Územní scénáře vycházejí z opatrných a 

transparentních projekcí;  

꞊ Demografické a ekonomické indikátory na 

úrovních NUTS 2 a NUTS 3; 

꞊ Vychází z projekce populačního vývoje v území 

a národních dlouhodobých ekonomických plánů 

rozvoje; 

 Budou průběžně doplňovány a aktualizovány; 

 Data bude veřejná a rozpracovaná až do místní 

úrovně. 



Scénáře podle ESPON 

 Studie ET2050 

꞊ Potřeba lepší legislativní regulace v Evropě; 

 Sdílení příkladů dobré praxe a hlavních politický 

cílů evropských území, regionů a měst; 

 Podpora evropských regionů a měst při 

naplňování cílů strategie Evropa 2020, které 

povedou k polycentrické, různorodé a udržitelné 

Evropě. 
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/ET2050/ET2050_Inte

rim_Report_Final.pdf  

https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/ET2050/ET2050_Interim_Report_Final.pdf
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/ET2050/ET2050_Interim_Report_Final.pdf
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/ET2050/ET2050_Interim_Report_Final.pdf
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