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Reģionālā un struktūrpolitika Eiropas Savienībā pieder pie nozīmīgākajām politikas jomām.
Tas attiecas ne tikai uz pieejamajiem finanšu līdzekļiem, bet arī uz tās nozīmi Eiropas 
Savienības sociālajā, ekonomiskajā un teritoriālajā kohēzijā un visu 268 reģionu attīstībā.

Daudzviet Eiropas Savienības reģioni saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem. Tā, piemēram, 
var minēt globalizāciju un ar to saistīto paātrināto ekonomisko pārstrukturēšanu, tirgus 
atvēršanu, tehnoloģiskās revolūcijas sekas, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību, 
demogrāfiskās izmaiņas un imigrācijas palielināšanos.  

Kaut arī ES struktūrpolitikas mērķis ir atbalstīt reģionus šādu izaicinājumu pārvarēšanā, 
potenciālie Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniedzēji saskaras ar būtiskiem
šķēršļiem. Šeit, starp citu, tiek runāts par milzīgiem birokrātiskajiem šķēršļiem, pārāk 
apjomīgiem un grūti saprotamiem normatīvajiem aktiem, necaurskatāmiem noteikumiem par 
līdzfinansējumu, pārāk mazām iespējām īstenot pieredzes apmaiņu starp projektu 
īstenotājiem, kā arī gandrīz neesošas starpreģionālas koordinēšanas iespējas. 

Lai pārvarētu minētos šķēršļus, būtu jāattīsta koncentrēts modelis starpreģionālai pieredzes 
apmaiņai par labāko praksi (best practices), lai šāda pieredze būtu pieejama iesaistītajām 
pusēm reģionos. Tāds ir šā ziņojuma mērķis. Tomēr, aplūkojot šo tematu, rodas gan 
organizatoriski, gan saturiski jautājumi. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir skaidrot, kas 
ir „labākā prakse“? Šo jēdzienu gan bieži lieto dažādās jomās, tomēr līdz šim nav noteikta 
skaidra un viennozīmīga tā definīcija. 

Eiropas Savienības reģionālās un struktūrpolitikas jomā var apkopot virkni faktoru, ko var 
lietot, lai identificētu labākās prakses piemērus. Ziņotāja ierosina šādus punktus: 

 projekta kvalitāte;

 partnerības principa nodrošināšana;

 pasākuma ilgtspēja;

 dzimumu līdztiesības ievērošana;

 projekta novitāte;

 līdzekļu izmantojuma efektivitāte, kā arī

 projekta ilgums līdz tā īstenošanai;

 projekta pārnesamība, lai to īstenotu citos Eiropas Savienības reģionos. 

. 

Tomēr, ņemot vērā ES kohēzijas politikas saturisko daudzveidību, šajā ziņojumā tiks aplūkoti 
tikai daži pamatpunkti:

 pētniecība un attīstība/inovācijas;
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 vides un klimata aizsardzība – ilgtspējīga enerģētikas politika;

 augstvērtīgu darba vietu radīšana;

 mūžizglītība;

 integrēta pilsētattīstība;

 demogrāfiskā attīstība;

 pārrobežu sadarbība;

 valsts un privātā partnerība.

Pamatojoties uz reģionos īstenotajiem projektiem, bez šiem augstākminētajiem vispārējiem 
faktoriem ir jāidentificē tādi labākās prakses specifiskie faktori, kas pielāgoti šo pamatpunktu 
tematikai.  

Līdzās šiem saturiskajiem punktiem ziņojumā tiks aplūkoti arī organizatoriskie jautājumi. 
Galvenokārt tas attiecas uz līdzekļiem un pasākumiem, ar kuru palīdzību iesaistītās puses 
reģionos var apmainīties ar pieredzi par identificēto labāko praksi, respektīvi, darīt to tām 
pieejamu. 

Ziņojumā „Best Practices in the field of Regional Policy and obstacles to the use of the 
Structural Funds” („Par labāko praksi reģionālās politikas jomā un šķēršļiem struktūrfondu 
izmantošanā”) būs iekļauti secinājumi un ierosinājumi Eiropas Komisijai. 
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