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Polityka regionalna i strukturalna należy do najważniejszych obszarów polityki Unii 
Europejskiej – nie tylko ze względu na środki finansowe, ale przed wszystkim na jej 
znaczenie dla spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej, a także dla 
rozwoju łącznie 268 regionów.

W wielu miejscach Unii Europejskiej regiony stoją przed w dużej mierze podobnymi 
wyzwaniami. Muszą one stawić czoła globalizacji i związanej z nią przyśpieszonej 
restrukturyzacji gospodarczej, otwarciu stosunków handlowych, następstwom rewolucji 
technologicznej, rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, zmianom demograficznym oraz 
wzrostowi imigracji.

Chociaż celem polityki strukturalnej UE jest wspieranie regionów w pokonywaniu tych 
wyzwań, potencjalni wnioskodawcy dostrzegają ogromne trudności związane
z wykorzystywaniem środków strukturalnych Unii Europejskiej. Chodzi tu między innymi
o znaczne przeszkody biurokratyczne, zbyt obszerne i mało zrozumiałe reguły, nieprzejrzyste 
zasady współfinansowania, niewielkie szanse na wymianę doświadczeń między 
wykonawcami projektów, a także prawie nieistniejące możliwości międzyregionalnej 
koordynacji.

Jedną z możliwości pokonania tych barier jest opracowanie skoordynowanego podejścia 
polegającego na międzyregionalnej wymianie sprawdzonych wzorców postępowania (best 
practices), tak aby podmioty działające w regionach mogły korzystać z doświadczeń innych.
Stanowi to cel niniejszego sprawozdania. W związku z tym nasuwają się jednak zarówno 
kwestie organizacyjne, jak i merytoryczne. Jedną z najistotniejszych pozostaje 
rozstrzygnięcie, czym są sprawdzone wzorce postępowania. Co prawda termin ten pojawia się 
często i w różnych dziedzinach, brak jednak jest jasnej i jednoznacznej definicji.

Mimo to w dziedzinie polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej można określić 
pewne czynniki, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sprawdzonych wzorców 
postępowania. W tym celu sprawozdawczyni proponuje następujące punkty:

 jakość projektu

 zapewnienie zasady partnerstwa

 trwałość działania

 przestrzeganie równości szans

 innowacyjność projektu

 skuteczność wykorzystania środków oraz

 czas trwania projektu do jego realizacji

 możliwość przeniesienia projektu, tj. realizacji również w innych regionach 

Unii Europejskiej.
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Ze względu na merytoryczną różnorodność polityki spójności UE sprawozdanie skoncentruje 
się jednak na kilku priorytetach. Chodzi tu o:

 badania i rozwój / innowacje

 ochronę środowiska – ochronę klimatu – zrównoważoną politykę energetyczną

 tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy

 kształcenie ustawiczne

 zintegrowany rozwój miejski

 zmiany demograficzne

 współpracę transgraniczną

 partnerstwa publiczno-prywatne

Na podstawie projektów z regionów poza wyżej wymienionymi ogólnymi czynnikami należy 
określić czynniki specyficzne dla sprawdzonych wzorców postępowania, dostosowane do
priorytetowych tematów.

Oprócz merytorycznych punktów w sprawozdaniu zostaną także poruszone kwestie 
organizacyjne. Dotyczyć to będzie przede wszystkim środków i działań, za pomocą których 
podmioty regionalne mogą wymieniać się zidentyfikowanymi sprawdzonymi wzorcami 
postępowania lub uzyskiwać do nich dostęp.

Sprawozdanie pt. „Sprawdzone metody postępowania w dziedzinie polityki regionalnej
i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych” będzie zawierało wnioski i zalecenia 
dla Komisji Europejskiej.
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