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Regioninė ir struktūrinė politika Europos Sąjungoje priskiriamos prie reikšmingiausių 
politikos sričių. Ir ne tik kalbant apie finansinius išteklius, bet pirmiausia kalbant apie jų 
reikšmę socialinei, ekonominei bei teritorinei Europos Sąjungos sanglaudai ir apie iš viso 268 
regionų plėtrą. 

Daugeliu atveju Europos Sąjungos regionams kyla panašios užduotys. Jie turi spręsti 
globalizacijos ir su ja susijusio paspartėjusio ekonominio restruktūrizavimo, atsivėrusių naujų 
prekybos galimybių, technologinės revoliucijos pasekmių, žiniomis grindžiamos ekonomikos 
plėtros, demografinių pokyčių ir didėjančios imigracijos keliamus iššūkius.

Nors ES struktūrinės politikos tikslas yra teikti paramą regionams sprendžiant šias užduotis, 
siekdami pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis galimi pareiškėjai susiduria su 
dideliais trukdžiais. Tarp jų – didelės biurokratinės kliūtys, pernelyg išsamios ir sunkiai 
suprantamos taisyklės, neskaidrus bendro finansavimo reguliavimas, menkos projekto rengėjų 
galimybės keistis patirtimi ir vos įmanomas tarptautinis koordinavimas. 

Šias kliūtis galima įveikti sukūrus koncentruotą tarpregioninių gerosios patirties (angl. best 
practices) mainų strategiją, kad subjektai regionuose galėtų remtis kitų subjektų patirtimi. 
Šiuo pranešimu ir siekiama tokio tikslo. Tačiau siekiant šio tikslo kyla ir organizacinių, ir 
turinio klausimų. Vienas svarbiausių klausimų yra išsiaiškinti, kas yra geroji patirtis. Nors ši 
sąvoka dažnai vartojama daugelyje sričių, vis dėlto trūksta aiškios ir vienareikšmės jos 
apibrėžties. 

Be to, Europos Sąjungos regioninės ir struktūrinės politikos srityje galima išskirti tam tikrus 
veiksnius, kurie padėtų nustatyti gerąją patirtį. Pranešėja siūlo įtraukti šiuos punktus:

 Projekto kokybė 

 Partnerystės principo užtikrinimas 

 Priemonės tvarumas

 Lygių galimybių išlaikymas

 Projekto novatoriškumas 

 Lėšų panaudojimo veiksmingumas ir 

 Projekto trukmė iki jo įgyvendinimo

 Projekto perkeliamumas siekiant jį įgyvendinti ir kituose Europos Sąjungos 

regionuose. 

Tačiau atsižvelgiant į ES sanglaudos politikos turinio įvairovę pranešime bus apsiribota 
keliais esminiais punktais. Tai bus šie punktai:
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 Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra / Naujovės

 Aplinkos apsauga, klimato apsauga, tvari energetikos politika

 Aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų sukūrimas

 Visą gyvenimą trunkantis mokymasis

 Integruota miesto plėtra 

 Demografiniai pokyčiai

 Tarptautinis bendradarbiavimas

 Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė

Be to, be minėtų bendrųjų veiksnių, remiantis regioniniais projektais turėtų būti nustatomi 
svarbiausioms temoms pritaikyti konkretūs gerosios patirties veiksniai. 

Be šių turinio punktų, pranešime bus aptariami ir organizaciniai klausimai. Ypač atsižvelgiant 
į lėšas ir priemones, kuriomis pasinaudojant nustatyta gerąja patirtimi bus keičiamasi tarp 
regionų subjektų arba suteikiama galimybė su ja susipažinti. 

Pranešime „Geroji patirtis regioninės politikos srityje ir kliūtys pasinaudoti struktūriniais 
fondais“ (angl. Best Practices in the field of Regional Policy and obstacles to the use of the 
Structural Funds) bus pateiktos išvados ir rekomendacijos Europos Komisijai. 
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