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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

parimate tavade kohta regionaalpoliitikas ja takistuste kohta struktuurifondide 
kasutamisel

(2008/2061(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi2;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 158 ja 159;

– võttes arvesse 23. ja 24. märtsi 2000. aasta Euroopa Ülemkogu järeldusi; 

– võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevat viiendat eduaruannet 
"Piirkondade majanduskasv aitab kaasa Euroopa majanduse kasvule" (KOM(2008)0371);

– võttes arvesse rohelist raamatut territoriaalse ühtekuuluvuse kohta "Territoriaalse 
mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks" (KOM(2008)0616);

– võttes arvesse komisjoni teatist "Piirkonnad majandusmuutustes" (KOM(2006)0675);

– võttes arvesse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika osakonna uurimust "Head tavad 
regionaalpoliitikas ja takistused struktuurifondide kasutamisel";

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni 17. juulil 2008. aastal 
korraldatud avalikku kuulamist;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust 
(A6-0000/2009),

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi üks olulisemaid poliitikavaldkondi ja seda 
mitte ainult rahastamise mahult, vaid ennekõike arvestades ühtekuuluvuspoliitika tähtsust 
Euroopa Liidu sotsiaalsele, majanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ning 
ühtekokku 268 regiooni arengule;

B. arvestades, et Euroopa Liidu piirkondade ees seisavad paljuski sarnased probleemid, mis 
seonduvad üleilmastumise ja sellega kaasnevate kiirete majanduslike 
ümberkorraldustega, kaubandussuhete avamisega, tehnoloogilise revolutsiooni 

                                               
1 ELT L 239, 1.9.2006, lk 248.
2 ELT L 210, 31.7.2006, lk 1.
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tagajärgedega, teadmistepõhise majanduse arenguga, demograafiliste muutuste ja 
sisserände kasvuga;

C. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ei suuda kasutada kogu oma potentsiaali nende 
probleemidega toimetulekuks, sest võimalikud taotlejad põrkuvad Euroopa Liidu 
struktuurivahendite kasutamisel kokku selliste suurte takistustega nagu 

- bürokraatlikud tõkked,
- ülemäära mahukad ja raskesti mõistetavad eeskirjad,
- läbipaistmatu kaasrahastamise kord,
- vähe võimalusi kogemuste vahetuseks projekti korraldajate vahel,
- väljaarendamata võimalused piirkondadevaheliseks kooskõlastamiseks; 

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika paljud praegused puudused tulenevad neist 
olemasolevatest takistustest,

Takistuste kõrvaldamine 
1. kutsub komisjoni üles nimetatud takistusi kõrvaldama, 

- Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatavate projektide hindamiskriteeriume 
pikemaajaliselt paika panema,

- uuenduslike projektide puhul mitte kasutama muudele projektidele kohaldatavaid 
hindamiskriteeriume, vaid välja töötama spetsiifilisi, st uuenduslikele projektidele 
kohandatud hindamiskriteeriume, mis lubavad sisuliselt suuremat veamäära,

- lühendada komisjoni teostatava kontrolli eesmärgil projekti dokumentide säilitamise 
maksimaalset tähtaega praeguselt kümnelt aastalt kolmele aastale,

- kasutama tehniliste abivahendite tarvis üldsummat mitte ainult Euroopa Sotsiaalfondi 
projektide puhul, vaid laiendama seda ka projektidele, mida kaasrahastatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist;

2. lisaks sellele soovitab komisjonil välja töötada kooskõlastatud lähenemisviisi parimate 
tavade piirkondadevaheliseks vahetuseks, et ühtekuuluvuspoliitikas osalejad saaksid 
toetuda teiste kogemustele;

Üldised ja temaatilised kriteeriumid parimate tavade väljaselgitamiseks
3. tunnustab algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" raames ette nähtud kava selgitada 

iga-aastase auhinna "REGIO STARS" andmisega välja parimad tavad ja neid avalikkusele 
tutvustada ning luua parimate tavade veebileht;

4. kritiseerib seda, et komisjoni objektiivsed põhialused parimate tavade väljaselgitamiseks 
ei ole läbipaistvad;

5. kutsub komisjoni üles, pidades silmas mõiste "parimad tavad" (best practices) erinevat 
kasutust, nagu ka sageli paralleelselt kasutatavaid mõisteid "head tavad" (good practices) 
või "edulood" (sucess stories), koostama ühtekuuluvuspoliitikale sobivat ja selget 
kriteeriumide loendit, mille abil saaks parimad tavad teistest projektidest eristada;

6. soovitab komisjonil parimate tavade väljaselgitamisel toetuda järgmistele punktidele: 

- projekti kvaliteet, 
- partnerluspõhimõtte järgimine, 
- meetme säästlikkus,
- võrdsete võimaluste põhimõtte järgimine,
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- projekti uuenduslikkus, 
- vahendite kasutamise tõhusus, 
- projekti kestus kuni selle rakendamiseni,
- projekti õigeaegne ja plaanipärane rakendamine,
- oluline tõukejõud piirkonnale või ELile tervikuna,
- projekti ülekantavus, st teostatavus Euroopa Liidu teistes piirkondades;

7. soovitab ELi paljudes piirkondades läbi viidud arvukate projektide analüüsi alusel välja 
töötada lisategurid parimate tavade määratlemiseks ühtekuuluvuspoliitika nendes 
valdkondades, mis on olulised nii üksikute piirkondade kui ka kogu ELi 
edasiarendamiseks ning mida iseloomustab rakendamise mitmekesisus;

8. soovitab valdkonna jaoks "Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon" järgmiseid 
tegureid:

- kvalitatiivselt oluline investeering teadus- ja uurimistöösse,
- majanduse ja teaduse ühendamine, 
- teadus- ja uurimisinstituutide sidumine,
- tulevikku suunatud tehnoloogiate edasiarendamine ja/või väljatöötamine;

9. soovitab valdkonna jaoks "Keskkonnakaitse, kliimakaitse ja säästev energiapoliitika" 
järgmiseid tegureid:

- eriti ohustatud alade kaitsemeetmed, mis on antud ala jaoks kohandatud (tundlikkus),
- nappivate toorainete kaitse ja tõhus kasutamine, 
- vastutustundlik ümberkäimine toorainetega,
- energiatõhususe oluline suurendamine, 
- energiatarbimise oluline vähendamine,
- taastuvate energiakandjate osakaalu suurendamine,
- meetmed süsinikdioksiidi heite vähendamiseks, 
- meetodid ja/või viisid, kuidas säästvalt ümber käia nappivate või ohustatud 

toorainetega;

10. soovitab valdkonna jaoks "Kvaliteetsete töökohtade loomine" järgmiseid tegureid:

- töötingimuste parandamine,
- tulevikku suunatud töökohtade loomine,
- tootlikkuse tõstmine,
- konkurentsivõime suurendamine,
- asukohast sõltumatute töökohtade loomine, 
- moodaste info- ja sidevahendite kasutamine;

11. soovitab valdkonna jaoks "Elukestev õpe" järgmiseid tegureid: 
- haridustingimuste kvaliteedi parandamine ja pakkumiste kvantiteedi suurendamine, 

pidades eelkõige silmas võimalusi ebasoodsamas olukorras olevatele või ohustatud 
elanikerühmadele, 

- hariduse ja väljaõppe tihe sidumine, 
- nõuetele kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt vastavad projektid koolituse valdkonnas, 
- moodaste tehnoloogiate ja meetodite juurutamine ja kasutamine,
- koolitusvalmiduse loomine ja säilitamine, 
- täiendusõppes osaluse suurendamine;

12. soovitab valdkonna jaoks "Integreeritud linnaarendus" järgmiseid tegureid:
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- ühistranspordi, jalakäijate ja autoliikluse parem ühendatavus,
- rohkem investeeringuid ettevõtlusesse, tööhõive soodustamine ja säilitamine ning 

sotsiaalse elu parandamine, 
- linna jäätmaade taaselustamine, 
- linnaelu kvaliteedi parandamine;

13. soovitab valdkonna jaoks "Demograafiline areng" järgmiseid tegureid:
- teenuste kättesaadavus asukohast olenemata, 
- meetmed oskustööjõu intensiivsemaks tootmiseks,
- meetmed eakate töötajate hõivamiseks;

14. soovitab valdkonna jaoks "Piiriülene koostöö" järgmiseid tegureid:
- piiriüleste sidemete kvalitatiivne ja kvantitatiivne suurendamine, 
- püsivate võrgustike või pikaajalise koostöö rajamine,
- erinevate süsteemide ja meetodite ühtlustamine, 
- uute partnerite kaasamine,
- finantsilise sõltumatuse loomine,
- püsiv piiriülene teadmiste edasiandmine ja vahetamine,
- partnerpiirkondade potentsiaalide ühine arendamine, 
- infrastruktuuriline ühendus partnerpiirkondade vahel;

15. soovitab valdkonna jaoks "Avaliku ja erasektori partnerlus" järgmiseid tegureid: 

- projekti rakendamise kvaliteedi parandamine,
- projekti rakendamise kiirendamine;

16. kutsub komisjoni üles, pidades silmas mõistete "parimad tavad", "head tavad" ja 
"edulood" tulevast kasutust, töötama nende tegurite alusel välja selge ja läbipaistva 
alajaotuse või astmestiku projektide kvalifitseerumiseks vastavalt nimetatud tähistustele;

Parimate tavade vahetus
17. kutsub komisjoni üles korraldama parimate tavade vahetust piirkondadevahelise 

võrgustiku abil, mida koordineerib komisjon;

18. soovitab komisjonil luua selleks olemasoleva halduse raames regionaalpoliitika 
peadirektoraadis vastava ametikoha, kes – seades eesmärgiks parimate tavade pikaajalise, 
pideva, usaldusväärse ja eduka vahetuse ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas – koostöös 
piirkondadevahelise võrgustikuga korraldab parimate tavade hindamist, kogumist ja 
vahetust ning on alaline kontaktisik nii pakkumise kui ka nõudluse poole jaoks;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Regionaal- ja struktuuripoliitika on Euroopa Liidu üks olulisemaid poliitikavaldkondi. Seda 
mitte ainult rahastamise mahult, vaid ennekõike arvestades regionaal- ja struktuuripoliitika 
tähtsust ELi sotsiaalsele, majanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ning ELi 
ühtekokku 628 regiooni arengule. Paljude ELi piirkondade ees seisavad üsna sarnased 
probleemid. Nii näiteks peavad nad reageerima üleilmastumisele ja sellega seotud kiirele 
majanduse ümberkorraldamisele, kaubandussuhete avanemisele, tehnoloogilise revolutsiooni 
tagajärgedele, teadmistepõhise majanduse arengule, demograafilistele muutustele ja 
sisserände suurenemisele.

Takistused struktuurifondide rakendamisel 
Kuigi ELi struktuuripoliitika eesmärk on toetada piirkondi nende probleemide lahendamisel, 
põrkuvad võimalikud taotlejad Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisel kokku suurte 
takistustega. Nendeks on muu hulgas bürokraatlikud tõkked, ülemäära mahukad ja raskesti 
mõistetavad, kohati vaid lühiaegse või keskpika kehtivusega eeskirjad, aga ka 
kaasrahastamise korra läbipaistmatus. 

Nii peavad bürokraatlike ettekirjutuste kohaselt säilitama projektijuhid praegu projekti 
dokumente kümme aastat pärast projekti lõpetamist, et dokumendid oleksid kättesaadavad 
kontrollimise puhul, mida komisjon võib vajadusel läbi viia. See kord kujutab endast eelkõige 
väikeste projektide jaoks ülemäärast bürokraatlikku koormust. Et bürokraatiat vähendada, 
nõuab Euroopa Parlament selle tähtaja lühendamist kolmele aastale.
Lisaks bürokraatlikele tõketele tekitab projektide taotlejatele vahel suuri raskusi tehniline 
varustatus, mis on projekti rakendamiseks olulise tähtsusega. Kui Euroopa Sotsiaalfondist 
kaasrahastatavatele projektidele antakse tehniliste abivahendite tarvis üldsumma, siis Euroopa 
Regionaalarengu Fondist vahendeid saavate projektide puhul ei ole see võimalik. Sel taustal 
kutsub Euroopa Parlament komisjoni üles andma taolist üldsummat tehniliste abivahendite 
tarvis ka projektidele, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Lisaks sellele on projektide puhul probleemiks komisjoni hindamiskriteeriumid, mis ei ole 
pikaajaliselt paika pandud. Sellega seoses projektijuhtide ebakindlust arvestades palub 
Euroopa Parlament komisjonil hindamiskriteeriumid pikemaajaliselt paika panna ning hinnata 
projekte nende kriteeriumide alusel, mis kehtisid projekti rakendamise ajal. Komisjoni 
hindamiskriteeriumid on ka uuenduslike projektide puhul sageli tõsiseks probleemiks. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et uuenduslikele projektidele kohaldatakse neidsamu 
hindamiskriteeriume mis muudele projektidele. Ent see ei ole õiglane uuenduslike projektide 
suhtes, millega paratamatult kaasnev oht vigu teha või koguni läbi kukkuda on oluliselt 
suurem kui muude projektide puhul. Pidades ühtlasi silmas Lissaboni tegevuskava eesmärki 
muuta EL maailma kõige innovaatilisemaks majandusruumiks, soovitab Euroopa Parlament 
lubada uuenduslike projektide puhul suuremat veamäära. Vastasel korral tekib oht 
uuenduslikud lähenemisviisid juba eos lämmatada, mis tuleks kahjuks Lissaboni tegevuskava 
eesmärgile ja ühtekuuluvuspoliitika tähendusele ELis.

Struktuurivahendite tõhusa kasutamise üheks takistuseks on praeguse aja võimaluste nappus 
vahetada kogemusi projekti korraldajate vahel ning väljaarendamata võimalused 
piirkondadevaheliseks kooskõlastamiseks. Kui ületataks see projektijuhtidele ja ka 
piirkondadele esialgu veel suur takistus, avaldaks see peagi kaudselt positiivset mõju ka 
bürokraatlike tõkete ületamisele, kehtivatest eeskirjadest või läbipaistmatust kaasrahastamise 
korrast arusaamisele.
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Parimad tavad – lähenemisviis olemasolevate takistuste ületamiseks 
Üks võimalus, et ületada need takistused ja nendega tihtipeale kaasnevad puudused Euroopa 
Liidu ühtekuuluvusvahendite kasutamisel, on välja töötada kooskõlastatud lähenemisviis 
parimate tavade piirkondadevaheliseks vahetuseks, et osalejad piirkondades saaksid toetuda 
teiste kogemustele. See ongi antud raporti eesmärk. Kuid seda eesmärki silmas pidades kerkib 
nii sisulisi kui ka korralduslikke küsimusi. Ühe olulise küsimusena tuleb selgeks teha, mis 
need parimad tavad õieti on. Seda mõistet kasutatakse küll sageli ja paljudes valdkondades, 
osaliselt ka paralleelselt selliste mõistetega nagu "head tavad" (good practices) või "edulood" 
(sucess stories), kuid puudub selge ja ühetähenduslik määratlus. Nii näiteks selgitab Euroopa 
Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraat algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" raames 
välja parimad tavad, millele antakse iga-aastane auhind "REGIO STARS" ja mida 
tutvustatakse avalikkusele muu hulgas ka interneti kaudu. Kuid valik tehakse praegu nii, et 
raamtingimused on läbipaistmatud ja objektiivsed alused täpselt määratlemata. 

Üldised ja temaatilised kriteeriumid parimate tavade väljaselgitamiseks 
Praegusi raskusi silmas pidades on võimalik ELi ühtekuuluvuspoliitika jaoks välja tuua teatud 
tegurid, millest on abi heade tavade väljaselgitamisel. Euroopa Parlament soovitab selleks 
järgmisi punkte: 

- projekti kvaliteet, 
- partnerluspõhimõtte järgimine, 
- meetme säästlikkus,
- võrdsete võimaluste põhimõtte järgimine,
- projekti uuenduslikkus, 
- vahendite kasutamise tõhusus, 
- projekti kestus kuni selle rakendamiseni,
- projekti õigeaegne ja plaanipärane rakendamine,
- oluline tõukejõud piirkonnale või ELile tervikuna,
- projekti ülekantavus, st teostatavus Euroopa Liidu teistes piirkondades. 

Ühtekuuluvuspoliitika nendes valdkondades, mis on eriti olulised nii üksikutele piirkondadele 
kui ka kogu ELi edasiarendamiseks ning mida iseloomustab rakendamise suur mitmekesisus, 
on vaja spetsiifilisi tegureid, mida lisaks üldistele teguritele kasutatakse parimate tavade 
määratlemiseks. Seejuures on tegemist kaheksa valdkonnaga. 

 Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon
- kvalitatiivselt oluline investeering teadus- ja uurimistöösse,
- majanduse ja teaduse ühendamine, 
- teadus- ja uurimisinstituutide sidumine,
- tulevikku suunatud tehnoloogiate edasiarendamine ja/või väljatöötamine.

 Keskkonnakaitse, kliimakaitse ja säästev energiapoliitika
- eriti ohustatud alade kaitsemeetmed, mis on antud ala jaoks kohandatud (tundlikkus),
- nappivate toorainete kaitse ja tõhus kasutamine, 
- vastutustundlik ümberkäimine toorainetega,
- energiatõhususe oluline suurendamine, 
- energiatarbimise oluline vähendamine,
- taastuvenergia osakaalu suurendamine,
- süsinikdioksiidi vähendavad meetmed, 
- meetodid ja/või viisid, kuidas säästvalt ümber käia nappivate või ohustatud toorainetega.
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 Kvaliteetsete töökohtade loomine
- töötingimuste parandamine,
- tulevikku suunatud töökohtade loomine,
- tootlikkuse tõstmine,
- konkurentsivõime suurendamine,
- asukohast sõltumatute töökohtade loomine,
- moodaste info- ja sidevahendite kasutamine. 

 Elukestev õpe
- haridustingimuste kvaliteedi parandamine ja pakkumiste kvantiteedi suurendamine, 

pidades eelkõige silmas võimalusi ebasoodsamas olukorras olevatele või ohustatud 
elanikerühmadele, 

- hariduse ja väljaõppe tihe sidumine,
- nõuetele kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt vastavad projektid koolituse valdkonnas, 
- moodaste tehnoloogiate ja meetodite juurutamine ja kasutamine,
- koolitusvalmiduse loomine ja säilitamine, 
- täiendusõppes osaluse suurendamine.

 Integreeritud linnaarendus 
- ühistranspordi, jalakäijate ja autoliikluse parem ühendatavus,
- rohkem investeeringuid ettevõtlusesse, tööhõive soodustamine ja säilitamine ning 

sotsiaalse elu parandamine, 
- linna jäätmaade taaselustamine, 
- linnaelu kvaliteedi parandamine.

 Demograafiline areng
- selliste meetodite kasutamine, mis teevad teenused kättesaadavaks asukohast olenemata 

(nt IT-platvormi loomine tervishoiu valdkonnas, e-õpe jne), 
- meetmed oskustööjõu koolitamiseks / intensiivsemaks tootmiseks,
- meetmed eakate töötajate hõivamiseks.

 Piiriülene koostöö
- piiriüleste sidemete suurendamine (kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt),
- püsivate võrgustike või pikaajalise koostöö rajamine,
- erinevate süsteemide ja meetodite ühtlustamine, 
- uute partnerite kaasamine,
- finantsilise sõltumatuse loomine,
- püsiv piiriülene teadmiste edasiandmine ja vahetamine,
- partnerpiirkondade potentsiaalide ühine arendamine, 
- infrastruktuuriline ühendus partnerpiirkondade vahel. 

 Avaliku ja erasektori partnerlus

- projekti rakendamise kvaliteedi parandamine,
- projekti rakendamise kiirendamine.
Pidades silmas mõistete "head tavad" ja "edulood" paralleelset kasutust mõistega "parimad 
tavad", teeb Euroopa Parlament komisjonile ettepaneku töötada nende tegurite alusel välja 
selge ja läbipaistev alajaotus (astmestiku tähenduses), mis aitaks mõisteid eristada. 
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Parimate tavade vahetus 
Parimate tavade vahetuseks on korralduslikult mitmeid võimalusi. Nii oleks näiteks võimalik, 
et projekti korraldajad loovad võrgustiku, mis jääb nende endi kanda, või siis on parimate 
tavade vahetus regionaalpoliitika peadirektoraadi ülesanne ning seda korraldatakse ilma 
võrgustikuta. 

Pidades silmas parimate tavade vahetusega seonduvaid ülesandeid, nagu näiteks parimate 
tavade hindamist, eelistab Euroopa Parlament praeguse halduse raames vastava ametikoha 
loomist komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadis, see ametikoht korraldaks koostöös 
piirkondadevahelise võrgustikuga parimate tavade hindamist, kogumist ja vahetust ning oleks 
alaline kontaktisik nii pakkumise kui ka nõudluse poole jaoks. Euroopa Parlamendi arvates on 
vaid seda mudelit rakendades võimalik pikaajaline, pidev, usaldusväärne ja edukas parimate 
tavade vahetus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. 

Projektid parimate tavade tegurite väljaselgitamiseks (valik)

Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon
- laserid mikromehhaanika ja diagnostika tarbeks (Leedu)
- NaMLab – nanoelektrooniliste materjalide labor (Saksamaa)
- süsiniku materjalide uuringud (Slovakkia)

Keskkonnakaitse, kliimakaitse ja säästev energiapoliitika
- keskkonnatehnoloogiate tippkeskus (Sloveenia) 
- MOBIZENT – Burgenlandi liikuvuskeskus (Austria) 
- väiksema hüdroelektrijaama rekonstrueerimine (Slovakkia)

Kvaliteetsete töökohtade loomine
- “Brainhunt” – äriplaanide võistlus (Eesti)
- Frauenhoferi rakuteraapia ja immunoloogia instituudi uusehitis (Saksamaa)
- vahendite väljatöötamine teadmiste haldamiseks väikestes ja keskmise suurusega 

ettevõtetes (Austria)

Elukestev õpe
- biotehnoloogia spetsialistid (Saksamaa)
- kutseõppe ja kutseõppe keskkonna arendamine Narva Kutsehariduskeskuses (Eesti)
- tänapäevased kontoritöötajad (Slovakkia)

Integreeritud linnaarendus 
- Ida-Leipzigi kui probleemse linnapiirkonna arendamine (Saksamaa)
- Granada Parque de las Ciencias laiendusprojekt (Hispaania)
- linnapildi atraktiivsemaks muutmine ehituslike meetmetega Hörnumis (Saksamaa)

Demograafiline areng
- personalijuhtimine väiketootmises (Saksamaa)
- kaugtöö (Eesti) 
- BSR eHealth – integreeritud piirkondlikud tervishoiustruktuurid: e-tervis Läänemere 

piirkonnas (DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)
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Piiriülene koostöö
- ECRN – Euroopa kemikaalide piirkondlik võrgustik (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual Campus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- Uus Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

Avaliku ja erasektori partnerlus
- “Brainhunt” – äriplaanide võistlus (Eesti)
- NaMLab – nanoelektrooniliste materjalide labor (Saksamaa)


