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Region Nordjylland i Danmark, Stormanchester i Stor britannien, De Baleariske Øer I 
Spanien og landdistrikterne i Letland har alle god erfaring med, hvordan man kan 
udvikle den regionale økonomi gennem innovation og viden. De anvendte metoder 
præsenteres for beslutningstagere i hele EU på ESPO Ns åbne seminar den 13-14. 
juni 2012 i Aalborg. Seminaret er arrangeret i sama rbejde med det danske 
formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. 

BNP (bruttonationalproduktet) og produktiviteten i Region Nordjylland, den danske 
værtsregion, er væsentligt forbedret i de sidste 10 år. Nu ligger regionen på en 
andenplads efter hovedstadsområdet. Da Region Nordjylland i 1990'erne stod over for 
udfordringen med afindustrialisering, høj arbejdsløshed og affolkning, gik regionen i gang 
med en ambitiøs strategi om genopbygning og revitalisering. 

Den nordjyske succeshistorie præsenteres på seminaret i Aalborg af Carsten Jahn 
Hansen, lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet, 
som vil fortælle om de vigtigste strategier og tiltag, der førte til de imponerende ændringer 
I regionen. 

"Jeg glæder mig til at præsentere Region Nordjylland-casen på ESPONs seminar I 
Aalborg. Jeg håber, at vi ved at udveksle erfaringer, vil kunne inspirere beslutningstagere I 
andre regioner rundt om i Europa og positivt bidrage til deres debat om, hvordan der kan 
sættes skub i udviklingen ved hjælp af innovation og kreativitet," fortæller professor 
Carsten Jahn Hansen. 

Det åbne seminar “Europæisk territorial dokumentation for EU’s samhørighedspolitik og 
programmering”, der er arrangeret af ESPON, sætter fokus på, hvordan europæisk 
territorial dokumentation kan gavne den fremtidige resultatorienterede regionale 
udviklingspolitik i Europa. 

ESPONs åbne seminar foregår i forhandlingsperioden for EU’s fremtidige 
samhørighedspolitik og har til formål at hjælpe nationale og regionale myndigheder med 
deres handlingsprogrammer for 2014-2020. 

Peter Mehlbye, direktør for ESPONs koordineringsgruppe, udtaler: “I året for ESPONs 
tiårs jubilæum har fremskaffelsen af sammenlignelig dokumentation og værktøjer til 
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beslutningstagere overalt i Europa udviklet sig betydeligt, hvilket muliggør et 
sammenligningsgrundlag og nye udviklingsmuligheder i europæisk sammenhæng”. 

ESPONs åbne seminar beskæftiger sig med, hvordan territorial dokumentation kan bruges 
i forhold til de kommende tematiske mål i EU’s “EF’s støtteramme" (EFSR), og hvordan 
ESPONs dokumentation og værktøjer underbygger en territorial dimension i 
planlægningen af EU's fremtidige samhøringhedspolitik. Arrangementets hovedmålgruppe 
er beslutningstagere, fagfolk, forvaltningsmyndigheder og programsekretariater, der I 
øjeblikket arbejder på den dokumentationsbase, der er nødvendig for inkluderingen af en 

stærkere territorial dimension i de fremtidige programmer. 

Beslutningstagere og fagfolk kan udveksle erfaringer og drøfte brugen af territorial 
dokumentation samt nye fremgangsmåder til udvikling af europæiske regioner og byer. På 
denne baggrund har ESPONs åbne seminar et dobbelt formål: 

1. dag: Emnet “Kreative regioner ved hjælp af innovation og viden” tages op, hvilket 
stimulerer en omfattende drøftelse af deltagernes konkrete erfaringer i forhold til territoriale 
tendenser og dokumentationen fra ESPONs projekter. 

2. dag: Arrangementet sætter fokus på strukturfondenes tematiske mål. I en række 
workshops, der handler om de tematiske egenskaber ved “rammeprogrammet”, 
præsenterer forskere, eksperter og interessenter territorial dokumentation, der støtter 
beslutningstagere og interessenter i gennemførelsen af forslagene i deres særlige 
politikområde. ESPONs åbne seminar tilbyder også indsigt i de værktøjer, indikatorer og 
data, der stilles til rådighed af ESPON.  

Flere oplysninger og arrangementets program fås på ESPONs webside: www.espon.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du interesseret i ESPON? 
Programmet for ESPON 2013 er medfinansieret af Den Europæiske Regionaludviklingsfond, EU's 
medlemsstater og partnerstater, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. 
Det støtter den politiske udvikling vedrørende målet med territorial samhørighed og en harmonisk 
udvikling af det europæiske territorium. ESPON støtter udviklingen af samhørighedspolitik overalt I 
Europa, sammenlignelig information, dokumentation, analyser og scenarier om rammebetingelser for 
udviklingen af regioner, byer og større områder. Derved faciliteres mobiliseringen af territorial kapital og 
udviklingsmuligheder, hvilket bidrager til at forbedre den europæiske konkurrenceevne, at udbrede og 
skærpe europæisk territorialt samarbejde og en bæredygtig og afbalanceret udvikling. 
Forvaltningsmyndigheden, der er ansvarlig for programmet for ESPON 2013, er Ministeriet for Bæredygtig 
Udvikling og Infrastrukturer, Afdeling for Regionplanlægning og Udvikling i Luxembourg. 

Mere information: http://www.espon.eu. Følg ESPON på http://twitter.com, Linkedin, RSS feed 

 


