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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a regionális politika terén alkalmazott bevált gyakorlatokról és a strukturális alapok 
felhasználásának akadályairól

(2008/2061(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az EK-Szerződés 158. és 159. cikkére,

– tekintettel az Európai Tanács 2000. március 23-i és 24-i lisszaboni ülésének
következtetéseire,

– tekintettel a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló ötödik helyzetjelentésre –
Növekedésben a régiók, növekedésben Európa (COM(2008)0371),

– tekintettel a területi kohézióról szóló zöld könyvre – Előnyt kovácsolni a területi 
sokféleségből (COM(2008)0616),

– tekintettel a „Régiók a gazdasági változásért” című bizottsági közleményre 
(COM(2006)0675),

– tekintettel a Strukturális és Kohéziós Politikák Tematikus Osztály „A helyes gyakorlatok a 
regionális politika területén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai” című 
tanulmányára

– tekintettel az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága által szervezett 2008. 
július 17-i nyilvános meghallgatásra

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A6-0000/2009),

A. mivel a kohéziós politika – nem csupán a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat illetően, 
hanem mindenekelőtt az Európai Unió társadalmi, gazdasági és területi kohéziója és az 
összesen 268 régió fejlődése tekintetében fennálló jelentőségük miatt – a legjelentősebb 
politikai területek közé tartozik az EU-ban,

                                               
1 HL L 239., 2006.9.1., 248. o.
2 HL L 210., 2006.7.31., 1. o.
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B. mivel a régiók a globalizáció és az ahhoz kapcsolódó felgyorsult gazdasági 
szerkezetátalakítás, a kereskedelmi kapcsolatok megnyitása, a technológiai forradalom 
következményei, a tudásalapú gazdaság fejlődése, a demográfiai változás és a növekvő 
mértékű bevándorlás miatt nagyon hasonló kihívások előtt állnak az Európai Unióban,

C. mivel a kohéziós politika nem képes minden eszközét felhasználni a kihívások leküzdése 
érdekében, mert a támogatások lehetséges kérelmezői olyan jelentős akadályokkal 
szembesülnek az Európai Unió strukturális forrásainak felhasználását illetően, mint például
- a nagy bürokratikus akadályok,
- a túlságosan kiterjedt és nehezen érthető szabályozási keret,
- az átláthatatlan társfinanszírozási szabályok,
- a projektgazdák közötti tapasztalatcsere csekély lehetősége, valamint
- a régiók közötti koordináció halvány lehetőségei,

D. mivel a kohéziós politika területén tapasztalható sok visszás helyzet a meglévő akadályokra 
vezethető vissza,

Az akadályok elhárítása
1. felszólítja a Bizottságot, hogy az említett akadályok elhárítása céljából

- hosszú távra hozzon létre egy értékelési skálát az Európai Unió strukturális eszközeiből 
társfinanszírozott projektek tekintetében,

- az innovatív projekteket ne az egyéb projektekre vonatkozó értékelési skála alapján
értékelje, hanem dolgozzon ki olyan egyedi – azaz az innovatív projektekre szabott –
értékelési skálát, amely lényegét tekintve magasabb hibaszázalékot tesz lehetővé,

- a jelenlegi tízről három évre csökkentse a projektdokumentumoknak az Európai 
Bizottság általi ellenőrzés céljából történő megőrzésére vonatkozó maximális 
időtartamot, 

- a technikai segédeszközökre fordított átalányösszegeket ne csak az ESZA-projektekre 
alkalmazza, hanem azt terjessze ki az ERFA által társfinanszírozott projektekre is;

2. javasolja ezen túlmenően az Európai Bizottságnak a bevált gyakorlatok régiók közötti 
cseréjére irányuló célzott megközelítés kidolgozását annak érdekében, hogy a kohéziós 
politika szereplői alapul vehessék egymás tapasztalatait;

A bevált gyakorlatok meghatározásának általános és egyedi kritériumai
3. méltányolja a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés keretében rögzített 

megközelítést, miszerint egyrészt a bevált gyakorlatokat évente a „RegioStars” kitüntetéssel 
értékeljék és megismertessék a nyilvánossággal, másrészt pedig önálló honlapot hozzanak
létre a bevált gyakorlatoknak;

4. kifogásolja az Európai Bizottság által a bevált gyakorlatok meghatározásához használt
objektív alapok átláthatóságának hiányát;

5. tekintettel a „best practices” (bevált gyakorlatok), valamint a gyakran párhuzamosan 
használt „good practices” (helyes gyakorlatok) vagy „sucess stories” (sikertörténetek) 
kifejezések sokrétű alkalmazására, felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy világos és 
a kohéziós politikára szabott kritériumlistát, amelynek segítségével a bevált gyakorlatok 
megkülönböztethetők az egyéb projektektől;

6. a bevált gyakorlatok azonosítására a következő elemeket javasolja a Bizottságnak:
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- a projekt minősége
- a partnerség elvének garantálása,
- az intézkedés fenntarthatósága,
- az esélyegyenlőség tiszteletben tartása,
- a projekt innovatív jellege,
- a források felhasználásának hatékonysága,
- a projekt eljutása annak végrehajtásáig,
- a projekt időben történő és terv szerinti szigorú végrehajtása,
- jelentős ösztönző erő a régió vagy az EU egésze számára,
- a projekt átültethetősége abban az értelemben, hogy azt az Európai Unió más régióiban 

is megvalósíthassák;
7. több uniós régió számos projektjének elemzése alapján további tényezőket javasol a bevált 

gyakorlatok minősítésére a kohéziós politika azon területein, amelyek mind az egyes 
régiók, mind pedig az egész EU továbbfejlesztése szempontjából különösen jelentősek, és 
amelyeket változatos végrehajtás jellemez;

8. a „kutatás és fejlesztés/innováció” területén a következő tényezőket javasolja:

- minőségi szempontból jelentős beruházás a tudomány és a kutatás területén,
- a gazdaság és a tudomány közötti kapcsolat,
- a tudományos intézmények és a kutatóintézetek közötti kapcsolat,
- jövőorientált technológiák tovább- és/vagy kifejlesztése;

9.  a „környezetvédelem, éghajlatvédelem, fenntartható energiapolitika” területén a következő 
tényezőket javasolja:

- a különösen veszélyeztetett területek sajátosságait figyelembe vevő védőintézkedések 
(szenzibilitás),

- a szűkös nyersanyagok védelme és hatékony felhasználása,
- a nyersanyagok felelősségteljesebb felhasználása,
- az energiahatékonyság jelentős mértékű növelése,
- az energiafogyasztás jelentős mértékű csökkentése,
- a megújuló energiaforrások arányának növelése,
- a széndioxid-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések,
- szűkös vagy veszélyeztetett nyersanyagok megőrzésére irányuló módszerek és/vagy 

eljárások;

10. a „minőségi munkahelyek teremtése” területén a következő tényezőket javasolja:
- munkakörülmények javítása,
- jövőorientált munkahelyek teremtése,
- termelékenység növelése,
- versenyképesség növelése,
- „helytől független” munkahelyek teremtése,
- korszerű információs és kommunikációs eszközök alkalmazása;

11. az „egész életen át tartó tanulás” területén a következő tényezőket javasolja:

- az oktatási körülmények minőségének javítása és az oktatási kínálat mennyiségének 
növelése különös tekintettel a lakosság különösen hátrányos vagy veszélyeztetett 
csoportjainak lehetőségeire,

- az oktatás és a képzés szoros összefonódása,
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- a képzés területén a követelményeknek minőségileg és mennyiségileg megfelelő 
projektek,

- korszerű technológiák és eljárások bevezetése és alkalmazása,
- a képzési hajlandóság megteremtése és megőrzése,
- a továbbképzéseken való részvétel növelése;

12. az „integrált településfejlesztés” területén a következő tényezőket javasolja:

- a tömegközlekedés, a gyalogosok és az autóforgalom fokozott összeegyeztethetősége,
- a vállalkozói beruházások növelése, a foglalkoztatás élénkítése és megőrzése, valamint

a társadalmi élet előmozdítása,
- a kihasználatlan városi területek újjáélesztése,
- a városi életminőség javítása;

13. a „demográfiai fejlődés” területén a következő tényezőket javasolja:

- helyszíntől független hozzáférés a szolgáltatásokhoz,
- a szakképzett munkaerő vonzását célzó intézkedések,
- az idősebb munkavállalók bevonását célzó intézkedések;

14. a „határokon átnyúló együttműködés” területén a következő tényezőket javasolja:

- a határokon átnyúló kapcsolatok minőségének és mennyiségének javítása,
- tartós hálózatok, illetve hosszú távú együttműködések létrehozása,
- a különböző rendszerek és eljárások összehangolása,
- új partnerek bevonása,
- pénzügyi függetlenség megteremtése,
- tartós, határokon átnyúló tudásátvitel és -csere,
- a lehetőségek közös kiaknázása a partnerrégiókban,
- infrastrukturális kapcsolatok a partnerrégiók között;

15. a „köz- és magánszféra közötti partnerségek” területén a következő tényezőket javasolja:
- a projekt megvalósításának minőségi javítása,
- a projekt megvalósításának gyorsítása;

16. tekintettel a „best practices”, a „good practices” és a „success stories” kifejezések jövőbeni 
alkalmazására, felszólítja az Európai Bizottságot, hogy e tényezők alapján az említett 
elnevezéseknek megfelelően egyértelmű és átlátható osztályozást, illetve besorolást 
dolgozzon ki a projektek minősítésére.

A bevált gyakorlatok cseréje
17. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a bevált gyakorlatok cseréjét a régiók Európai 

Bizottság által összehangolt hálózatán keresztül szervezze meg;

18. javasolja a Bizottságnak, hogy ebből a célból a jelenlegi igazgatási rendszer keretében a 
Regionális Politikai Főigazgatóságon belül hozzon létre egy megfelelő irodát, amelynek 
feladata, hogy a régiók hálózatával együttműködve megszervezze a bevált gyakorlatok 
értékelését, összegyűjtését és cseréjét, valamint, hogy állandó kapcsolattartóként a keresleti 
és a kínálati oldalnak egyaránt a rendelkezésére álljon a bevált gyakorlatok kohéziós 
politika területén történő hosszú távú, folyamatos, megbízható és sikeres cseréje 
érdekében;
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19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A regionális és strukturális politika a legjelentősebb politikai területek közé tartozik az Európai 
Unióban. Mégpedig nem csupán a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat illetően, hanem 
mindenekelőtt az Európai Unió társadalmi, gazdasági és területi kohéziója és az összesen 268 
régió fejlődése tekintetében fennálló jelentőségük miatt. A régiók sokhelyütt nagyon hasonló 
kihívások előtt állnak az Európai Unióban. Így a régióknak meg kell birkózniuk a 
globalizációval és az ahhoz kapcsolódó felgyorsult gazdasági szerkezetátalakítással, a 
kereskedelmi kapcsolatok megnyitásával, a technológiai forradalom következményeivel, a 
tudásalapú gazdaság fejlődésével, a demográfiai változással és a növekvő mértékű 
bevándorlással.

Akadályok a strukturális alapok felhasználásánál
Bár az EU strukturális politikájának célja, hogy támogassa a régiókat a kihívások leküzdésében, 
a támogatások lehetséges kérelmezői jelentős akadályokkal szembesülnek az Európai Unió 
strukturális forrásainak felhasználását illetően. Többek között a nagy bürokratikus 
akadályokról, a túlságosan kiterjedt és nehezen érthető, valamint részben rövid vagy csak 
középtávon alkalmazható szabályozási keretről, vagy az átláthatatlan társfinanszírozási 
szabályokról van szó.

Az adminisztráció miatt a projektfelelősöknek jelenleg a projekt befejezését követő tíz évig 
meg kell őrizniük a projektdokumentumokat, hogy azok bemutathatók legyenek, ha a Bizottság 
adott esetben ellenőrzést hajt végre. Ez a szabályozás különösen a kis projektekre ró túlzott 
adminisztrációs terhet. Ennek minimalizálása, valamint a bürokrácia megszüntetése érdekében 
kéri az Európai Parlament, hogy ezt időtartamot három évre csökkentsék.
A bürokratikus akadályok mellett a projektek kérelmezői időnként jelentős hiányosságokkal 
szembesülnek a technikai felszerelés területén is, amelyek a projekt megvalósítása 
szempontjából rendkívül jelentősek. Míg az ESZA által társfinanszírozott projektek számára a 
technikai segédeszközök számára átalányösszegek állnak rendelkezésre, az ERFA által 
finanszírozott projektek esetében ez nem lehetséges. Mindezek alapján az Európai Parlament 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a technikai segédeszközökre biztosítson ilyesfajta 
átalányösszegeket az ERFA által társfinanszírozott projektek számára is.

Az Európai Bizottság értékelési skálájával kapcsolatban a projektek azzal a problémával is 
szembesülnek, hogy az nem hosszú távra szól. A projektfelelősökben ezzel kapcsolatban 
felmerült bizonytalanság miatt az Európai Parlament kéri a Bizottságtól az értékelési skála
hosszú távra történő megállapítását, valamint azt, hogy a projekteket azok megvalósulása 
idején érvényes szempontok szerint értékeljék. Az Európai Bizottság értékelési skálája azonban
az innovatív projektek tekintetében is mindig jelentős problémát jelent. Ennek az az oka, hogy 
az innovatív projektek esetében is ugyanazt az értékelési skálát alkalmazzák, mint az egyéb 
projekteknél. Ez nem méltányos az innovatív projektekkel szemben, hiszen azok esetében 
természetszerűen jelentősen magasabb a hibalehetőség vagy akár a projekt kudarcának esélye, 
mint más projektek esetében. Tekintettel arra a lisszaboni célkitűzésre is, hogy az EU a világ 
leginnovatívabb gazdasági térségévé váljon, az Európai Parlament azt javasolja, hogy ezeknél a 
projekteknél engedélyezzék a magasabb hibaszázalékot. Máskülönben fennáll az a veszély, 
hogy csírájában elfojtjuk az innovatív kezdeményezéseket, ami hátráltatná az EU lisszaboni
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célkitűzésének elérését és csökkentené kohéziós politika jelentőségét.
A strukturális források hatékony felhasználásának további akadálya, hogy a projektgazdák 
közötti tapasztalatcserére jelenleg csekély a lehetőség, valamint a régiók közötti 
együttműködésre is csak kevés lehetőség nyílik. E projektfelelősök és régiók számára is 
jelentős akadály megszüntetése közvetetten már rövid távon is kedvező hatást gyakorolna a
bürokratikus akadályok felszámolására, valamint a meglévő szabályozási keret, illetve az 
átláthatatlan társfinanszírozási szabályok megértésére.

Bevált gyakorlatok – egy megközelítés a meglévő akadályok felszámolására
Ezen akadályok, valamint az Európai Unió kohéziós forrásainak felhasználásánál ezzel 
kapcsolatban gyakran tapasztalható visszás helyzetek áthidalásának egyik útja a bevált 
gyakorlatok régiók közötti cseréjére irányuló célzott megközelítés lehet, hogy a regionális 
szereplők alapul vehessék egymás tapasztalatait. Ebben áll e jelentés célja. Természetesen ezzel 
összefüggésben szervezeti és tartalmi kérdések is felmerülnek. Ezek közül az egyik 
legfontosabb annak tisztázása, mi minősül bevált gyakorlatnak („best practices”). Bár magát a 
fogalmat gyakran és számos területen használják – részben a „good practices” vagy a „success 
stories” kifejezésekkel párhuzamosan –, mégis hiányzik annak világos és egyértelmű 
meghatározása. Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága például a „Régiók a 
gazdasági változásért” kezdeményezés keretében azonosítja a bevált gyakorlatokat, amelyeket 
évente a „RegioStars” kitüntetéssel jutalmaznak, és amelyekről többek között az interneten 
keresztül tájékoztatják a nyilvánosságot. A válogatás azonban jelenleg nem átlátható formában 
és nem pontosan meghatározott objektív elvek szerint történik.
A bevált gyakorlatok meghatározásának általános és egyedi kritériumai 
Tekintettel a jelenlegi kihívásokra, az Európai Unió kohéziós politikája terén megállapíthatók 
bizonyos tényezők, amelyek segítségével azonosíthatók a bevált gyakorlatok. Az Európai 
Parlament ezért a következő elemeket javasolja:
- a projekt minősége,
- a partnerség elvének garantálása,
- az intézkedés fenntarthatósága,
- az esélyegyenlőség tiszteletben tartása,
- a projekt innovatív jellege,
- a források felhasználásának hatékonysága,
- a projekt eljutása annak végrehajtásáig,
- a projekt időben történő és terv szerinti szigorú végrehajtása,
- jelentős ösztönző erő a régió vagy az EU egésze számára,
- a projekt átültethetősége abban az értelemben, hogy azt az Európai Unió más régióiban is 

megvalósíthassák. 

A kohéziós politika azon területein, amelyek mind az egyes régiók, mind pedig az EU 
egészének továbbfejlesztése szempontjából különösen jelentősek, és amelyeket változatos
végrehajtás jellemez, olyan egyedi tényezők bevonására van szükség, amelyek kiegészítik a 
bevált gyakorlatok minősítésére alkalmazott általános tényezőket. Ez nyolc ágazatot érint.

 kutatás és fejlesztés/innováció
- minőségi szempontból jelentős beruházás a tudomány és a kutatás területén
- a gazdaság és a tudomány közötti kapcsolat
- a tudományos intézmények és a kutatóintézetek közötti kapcsolat
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- jövőorientált technológiák tovább- és/vagy kifejlesztése

 környezetvédelem – éghajlatvédelem – fenntartható energiapolitika
- a különösen veszélyeztetett területek sajátosságait figyelembe vevő védőintézkedések 

(szenzibilitás)
- a szűkös nyersanyagok védelme és hatékony felhasználása
- a nyersanyagok felelősségteljesebb felhasználása
- az energiahatékonyság jelentős mértékű növelése
- az energiafogyasztás jelentős mértékű csökkentése
- a megújuló energiaforrások arányának növelése
- a széndioxid-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések
- szűkös vagy veszélyeztetett nyersanyagok megőrzésére irányuló módszerek és/vagy 

eljárások,

 minőségi munkahelyek teremtése
- munkakörülmények javítása,
- jövőorientált munkahelyek teremtése,
- termelékenység növelése,
- versenyképesség növelése,
- „helytől független” munkahelyek teremtése,
- korszerű információs és kommunikációs eszközök alkalmazása,

 egész életen át tartó tanulás
- az oktatási körülmények minőségének javítása és az oktatási kínálat mennyiségének 

növelése különös tekintettel a lakosság különösen hátrányos vagy veszélyeztetett 
csoportjainak lehetőségeire

- az oktatás és a képzés szoros összefonódása
- a képzés területén a követelményeknek minőségileg és mennyiségileg megfelelő projektek
- korszerű technológiák és eljárások bevezetése és alkalmazása
- a képzési hajlandóság megteremtése és megőrzése
- a továbbképzéseken való részvétel növelése

 integrált településfejlesztés
- a tömegközlekedés, a gyalogosok és az autóforgalom fokozott összeegyeztethetősége
- a vállalkozói beruházások növelése, a foglalkoztatás élénkítése és megőrzése, valamint a 

társadalmi élet előmozdítása
- a kihasználatlan városi területek újjáélesztése
- a városi életminőség javítása

 demográfiai fejlődés
- a szolgáltatásokhoz való helyszíntől független hozzáférésre irányuló eljárások alkalmazása 

(pl. IT-fórumok létrehozásával az egészségügyi ellátás, e-learning stb. területén)
- a szakképzett munkaerő kinevelését / vonzását célzó intézkedések
- az idősebb munkavállalók bevonását célzó intézkedések

 határokon átnyúló együttműködés
- a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése (minőségi és mennyiségi szempontból)
- tartós hálózatok, illetve hosszú távú együttműködések létrehozása
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- a különböző rendszerek és eljárások összehangolása
- új partnerek bevonása
- pénzügyi függetlenség megteremtése
- tartós, határokon átnyúló tudásátvitel- és csere
- a lehetőségek közös kiaknázása a partnerrégiókban
- infrastrukturális kapcsolatok a partnerrégiók között

 a köz- és magánszféra közötti partnerségek

- a projekt megvalósításának minőségi javítása
- a projekt megvalósításának gyorsítása

Tekintettel a „best practices” (bevált gyakorlatok) kifejezéssel gyakran párhuzamosan használt 
„good practices” (helyes gyakorlatok) és „sucess stories” (sikertörténetek) kifejezésekre, az 
Európai Parlament azt javasolja a Bizottságnak, hogy a tényezők alapján dolgozzon ki egy 
világos és átlátható osztályozást – besorolási céllal –, amelynek segítségével a kifejezések 
megkülönböztethetők egymástól.

A bevált gyakorlatok cseréje
A bevált gyakorlatok cseréjének megszervezésére több lehetőség is van. Egyfelől
kezdeményezhetnének a projektgazdák egy hálózatot, amelyek ők maguk irányítanának, vagy 
másfelől a Regionális Politikai Főigazgatóság szervezhetné meg a cserét hálózat kiépítése 
nélkül.

Tekintettel a cserével kapcsolatos feladatokra, mint például a bevált gyakorlatok értékelése, az 
Európai Parlament előnyben részesíti a jelenlegi igazgatási rendszer keretében, az Európai 
Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságán belül egy megfelelő iroda létrehozását, 
amelynek feladata, hogy a régiók hálózatával együttműködve megszervezze a bevált 
gyakorlatok értékelését, összegyűjtését és cseréjét, valamint állandó kapcsolattartóként a 
keresleti és a kínálati oldalnak egyaránt a rendelkezésére álljon. Az Európai Parlament szerint 
egyedül ez a modell leszi lehetővé az Európai Unió kohéziós politikájának területén a bevált 
gyakorlatok hosszú távú, folyamatos, megbízható és sikeres cseréjét.

A bevált gyakorlatok azonosítását szolgáló tényezők meghatározására szolgáló projektek
(válogatás)

Kutatás és fejlesztés/innováció
- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Litvánia)
- NaMLab – Nanoelectronic Materials Laboratory (Németország)
- Research of Carbon Materials (Szlovákia)

Környezetvédelem – éghajlatvédelem – fenntartható energiapolitika
- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Szlovénia) 
- MOBIZENT – Mobilitätszentrale Burgenland (Ausztria) 
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Szlovákia)

Minőségi munkahelyek teremtése
- „Brainhunt” – Competition of business plans (Észtország)
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- Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie (Németország)
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Ausztria) 

Egész életen át tartó tanulás
- Fachkraft für Biotechnologie – Németország
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre –

Észtország
- People for modern office – Szlovákia

Integrált településfejlesztés
- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes „Leipziger Osten” (Németország)
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Spanyolország)
- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum (Németország)

Demográfiai fejlődés
- Personalmanagement im Handwerk (Németország)
- TELEWORK (Észtország) 
- BSR eHealth – Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region

(DE – DK – SE – NO – FI – LT – PL)

Határokon átnyúló együttműködés
- ECRN – European Chemical Regions Network (ES – DE – EST – PL – NL – IT – UK)
- Baltic Sea Virtual C.........ampus (DE – DK – SE – FI – LV – LT – RU – PL)
- New Hansa (DE – DK – SE – FI – LV – LT – PL)

A köz- és magánszféra közötti partnerségek
- „Brainhunt” – Competition of business plans (Észtország)
- NaMLab – Nanoelectronic Materials Laboratory (Németország)


	759517hu.doc

