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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pažangiosios patirties regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo 
kliūčių 

(2008/2061(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23–24 d. Lisabonoje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į Penktąją ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaitą –
Augantys regionai, auganti Europa (COM(2008) 0371),

– atsižvelgdamas į Žaliąją knygą dėl teritorinės sanglaudos: kaip teritorinę įvairovę paversti 
privalumu (COM(2008) 0616),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Regionų ekonominiai pokyčiai“ 
(COM(2006) 0675),

– atsižvelgdamas į Struktūrinės ir sanglaudos politikos direktorato tyrimą „Pažangioji patirtis 
regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys“,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto 2008 m. liepos 17 d. 
surengtą viešąjį klausymą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę
(A6-0000/2009),

A. kadangi Europos Sąjungos sanglaudos politika – ne tik dėl finansavimo, bet ypač dėl jos 
reikšmės socialinei, ekonominei ir teritorinei Europos Sąjungos sanglaudai bei iš viso 
268 regionų plėtrai – priskiriama prie svarbiausių politikos sričių,

                                               
1 OL L 239, 2006 9 1, p. 248.
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 1.
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B. kadangi dėl globalizacijos ir su ja susijusios spartesnės ekonomikos restruktūrizacijos, 
prekybos santykių atvėrimo, technologinės revoliucijos padarinių, žinių ekonomikos 
vystymosi, demografinių pokyčių ir didėjančios imigracijos Europos Sąjungos regionų 
laukia labai panašūs iššūkiai,

C. kadangi iššūkiams įveikti negalima pasitelkti viso sanglaudos politikos potencialo, nes 
galimi pareiškėjai, norėdami panaudoti Europos Sąjungos struktūrines lėšas, susiduria su 
didelėmis kliūtimis, kaip antai:
- didelė biurokratija;
- pernelyg išsamios ir sunkiai suprantamos taisyklės;
- neskaidrios bendrojo finansavimo taisyklės;
- nedidelės galimybės projektų vykdytojams keistis patirtimi bei
- menkos tarpregioninio koordinavimo galimybės,

D. kadangi dauguma sanglaudos politikos nesklandumų atsiranda dėl esamų kliūčių,

Kliūčių panaikinimas
1. ragina Komisiją panaikinti išvardytas kliūtis:

- nustatyti ilgalaikius iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų bendrai finansuojamų 
projektų vertinimo kriterijus;

- naujoviškus projektus vertinti ne pagal kitiems projektams taikomus vertinimo 
kriterijus, o parengti specifinius, t. y. naujoviškiems projektams pritaikytus, vertinimo 
kriterijus, kuriais leidžiama didesnė klaidų tikimybė;

- sumažinti ilgiausią projekto dokumentų saugojimo trukmę Europos Komisijos tikrinimo 
reikmėms nuo šiuo metu galiojančių dešimties metų iki trijų metų;

- suvienodintas sumas techninėms pagalbinėms priemonėms taikyti ne tik Europos 
socialinio fondo projektams, bet ir bendrai iš Europos regioninės plėtros fondo 
finansuojamiems projektams; 

2. be to, rekomenduoja Europos Komisijai skatinti suderintas pastangas keistis pažangiąja 
patirtimi (geriausia praktika) regionų lygmeniu, kad sanglaudos politikos dalyviai galėtų 
remtis kitų patirtimi;

Bendrieji ir specifiniai geriausios praktikos nustatymo kriterijai
3. vertina iniciatyvoje „Regionų ekonominiai pokyčiai“ įtvirtintas pastangas kiekvienais 

metais geriausią praktiką įvertinti apdovanojimu REGIO STARS ir paskelbti viešai bei 
įkurti geriausiai praktikai skirtą tinklalapį;

4. kritikuoja Europos Komisijos objektyvių pagrindų skaidrumo trūkumą ieškant geriausios
praktikos pavyzdžių;

5. ragina Komisiją, atsižvelgdamas į tai, kad sąvoka „geriausia praktika“ vartojama 
įvairiapusiškai, o dažnai lygiagrečiai vartojamos ir sąvokos „geroji praktika“ ar „sėkmės 
istorija“, parengti aiškų sanglaudos politikai pritaikytą kriterijų sąrašą, kuriuo būtų galima 
geriausią praktiką atskirti nuo kitų projektų;

6. rekomenduoja Komisijai, nustatant geriausios praktikos pavyzdžius, atsižvelgti į šiuos 
aspektus:

- projekto kokybę;
- partnerystės principo užtikrinimą;
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- priemonės tvarumą;
- lygių galimybių užtikrinimą;
- projekto naujoviškumą;
- lėšų panaudojimo veiksmingumą;
- projekto trukmę iki jo įgyvendinimo pradžios;
- laiko ir organizaciniu požiūriu griežtą projekto įgyvendinimą;
- reikšmingą postūmį regionui ar apskritai Europos Sąjungai;
- projekto perkeliamumą, atsižvelgiant į galimybę įgyvendinti jį ir kituose Europos 

Sąjungos regionuose;
7. rekomenduoja, remdamasis daugybės projektų iš daugelio Europos Sąjungos regionų 

analize, tose sanglaudos politikos srityse, kurios ypač svarbios ir pavienių regionų, ir 
apskritai Europos Sąjungos plėtrai bei kurioms būdinga įgyvendinimo įvairovė, atsižvelgti į 
papildomus veiksnius vertinant geriausią praktiką;

8. rekomenduoja „Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros ir (arba) naujovių“ srityje 
atsižvelgti į šiuos veiksnius:

- svarbi kokybinė investicija į mokslą ir tyrimus;
- ekonomikos ir mokslo susiejimas;
- mokslo ir tyrimų institutų susiejimas;
- ateities technologijų vystymas ir (arba) kūrimas;

9. rekomenduoja „Aplinkosaugos, kovos su klimato kaita ir tvarios energetikos politikos“ 
srityje atsižvelgti į šiuos veiksnius:

- ypač pažeidžiamų vietovių apsaugos priemonės, tinkamos konkrečiai vietovei 
(pažeidžiamumas);

- mažėjančių žaliavų apsauga ir veiksmingas naudojimas;
- atsakingas žaliavų naudojimas;
- reikšmingas energijos naudojimo veiksmingumo padidinimas; 
- reikšmingas energijos sunaudojimo mažinimas; 
- atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas;
- CO2 išmetimą mažinančios priemonės;
- mažėjančių ar pažeidžiamų žaliavų tausojamojo naudojimo metodai ir (arba) būdai;

10. rekomenduoja „Kokybiškų darbo vietų kūrimo“ srityje atsižvelgti į šiuos veiksnius:

- darbo sąlygų gerinimas;
- į ateitį orientuotų darbo vietų kūrimas;
- našumo didinimas;
- konkurencingumo didinimas;
- nuotolinių darbo vietų kūrimas;
- modernių informavimo ir ryšių priemonių taikymas;

11. rekomenduoja „Mokymosi visą gyvenimą“ srityje atsižvelgti į šiuos veiksnius:
- švietimo sąlygų kokybės gerinimas ir pasiūlos didinimas, ypač atsižvelgiant į itin 

blogoje padėtyje esančių ar pažeidžiamų gyventojų grupių galimybes;
- glaudus švietimo ir mokymo susiejimas;
- kokybės ir kiekybės reikalavimus atitinkantys mokymo srities projektai;
- modernių technologijų ir metodų diegimas ir naudojimas;
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- pasiruošimo mokytis skatinimas ir išlaikymas;
- tęstinio mokymo skatinimas;

12. rekomenduoja „Integruotosios miestų plėtros“ srityje atsižvelgti į šiuos veiksnius:
- didesnis viešojo transporto (VVKT), pėsčiųjų ir automobilių eismo suderinamumas;
- verslo investicijų didinimas, užimtumo skatinimas ir išlaikymas bei socialinio gyvenimo 

gerinimas;
- apleistų miesto teritorijų atgaivinimas;
- gyvenimo miestuose kokybės gerinimas;

13. rekomenduoja „Demografiniai pokyčių“ srityje atsižvelgti į šiuos veiksnius:
- nuotolinė prieiga prie paslaugų;
- didesnio kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimo priemonės;
- vyresnio amžiaus darbuotojų įtraukimo priemonės;

14. rekomenduoja „Tarptautinio bendradarbiavimo“ srityje atsižvelgti į šiuos veiksnius:
- tarptautinių ryšių plėtojimas kokybės ir kiekybės požiūriu;
- nuolatinių tinklų sukūrimas ar ilgalaikio bendradarbiavimo užmezgimas;
- skirtingų sistemų ir metodų derinimas;
- naujų partnerių įtraukimas;
- finansinės nepriklausomybės sukūrimas;
- nuolatinis tarptautinis žinių perdavimas ir žinių mainai;
- bendras regionų partnerių potencialo vystymas;
- regionus partnerius jungianti infrastruktūra;

15. rekomenduoja „Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės“ srityje atsižvelgti į šiuos 
veiksnius:
- projekto įgyvendinimo kokybės gerinimas;
- projekto įgyvendinimo spartinimas;

16. ragina Europos Komisiją, atsižvelgdamas į sąvokų „geriausia praktika“, „geroji praktika“ ir 
„sėkmės istorija“ vartojimą ateityje, aiškiai ir skaidriai suskirstyti ir klasifikuoti projekto 
kvalifikavimo kriterijus, remiantis veiksniais pagal išvardytas sąvokas;

Geriausios praktikos mainai 
17. ragina Europos Komisiją organizuoti geriausios praktikos mainus Europos Komisijos 

koordinuojamu regionų tinklu;
18. rekomenduoja Komisijai, išlaikant esamą valdymo sistemą, sukurti atitinkamą Regioninės 

politikos generalinio direktorato postą, kurį užimantis asmuo – siekdamas ilgalaikių, 
nuolatinių, patikimų ir sėkmingų geriausios praktikos mainų sanglaudos politikos srityje –
bendradarbiaudamas su regionų tinklu organizuotų geriausios praktikos pavyzdžių 
vertinimą, rinkimą ir mainus ir būtų nuolatinis kontaktinis asmuo ir pasiūlos, ir paklausos 
klausimais;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos regioninė ir struktūrinė politika priskiriama prie svarbiausių politikos sričių 
ne tik dėl finansavimo, bet ypač dėl jos reikšmės socialinei, ekonominei ir teritorinei Europos 
Sąjungos sanglaudai bei iš viso 268 regionų plėtrai. Dauguma Europos Sąjungos regionų
susiduria su labai panašiais iššūkiais – globalizacija ir su ja susijusia spartesne ekonomikos 
restruktūrizacija, prekybos santykių atvėrimu, technologinės revoliucijos padariniais, žinių
ekonomikos vystymusi, demografiniais pokyčiais ir didėjančia imigracija.

Struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys
Nors Europos Sąjungos struktūrinės politikos tikslas yra remti su iššūkiais kovojančius 
regionus, dauguma pareiškėjų, norėdami pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis, susiduria su didelėmis kliūtimis – be kitų, didele biurokratija, pernelyg išsamiomis ir 
sunkiai suprantamomis, taip pat iš dalies trumpai ar vidutiniškai ilgai galiojančiomis 
taisyklėmis arba neskaidriomis bendrojo finansavimo taisyklėmis.

Dėl biurokratijos už projektą atsakingi asmenys projekto dokumentus šiuo metu privalo saugoti 
dešimt metų projektui pasibaigus, kad prireikus juos galėtų pateikti Komisijai patikrinti. Ypač 
vykdant mažus projektus dėl šio reikalavimo atsiranda neproporcingai didelės biurokratinės 
sąnaudos. Siekdamas sumažinti šias sąnaudas ir biurokratiją, Europos Parlamentas reikalauja šį 
laikotarpį sutrumpinti iki trijų metų. 
Be šių biurokratinių kliūčių, projektų pareiškėjai iš dalies patiria nemažą techninės įrangos, kuri 
labai svarbi projektui įgyvendinti, stygių. Projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos 
socialinio fondo lėšų, skiriamos bendros sumos techninės pagalbos priemonėms, o projektų, 
kuriems lėšos skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo, atveju to nedaroma. 
Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją tokias suvienodintas 
sumas techninės pagalbos priemonėms skirti ir tiems projektams, kurie bendrai finansuojami iš 
Europos regioninės plėtros fondo.

Be to, vykdant projektus susiduriama su Europos Komisijos vertinimo kriterijų problema, nes 
šie kriterijai yra neilgalaikiai. Atsižvelgdamas į tai, kad už projektą atsakingiems asmenims 
šiuo klausimu kyla neaiškumų, Europos Parlamentas ragina Komisiją nustatyti ilgalaikius 
vertinimo kriterijus ir projektus vertinti pagal projekto įgyvendinimo metu galiojančius 
kriterijus. Dėl Europos Komisijos vertinimo kriterijų kyla nemaža problemų ir vykdant 
naujoviškus projektus, nes jiems taikomi tie patys vertinimo kriterijai, kaip ir kitiems 
projektams. Atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinant naujoviškus projektus, palyginti su kitais 
projektais, be abejo, gerokai didesnė dažnesnių klaidų ar net projekto žlugimo tikimybė, tai 
neteisinga. Europos Parlamentas, ypač atsižvelgdamas į Lisabonos strategijos tikslą paversti 
Europos Sąjungos ekonomiką naujoviškiausia ekonomika pasaulyje, rekomenduoja 
įgyvendinant šiuos projektus leisti didesnę klaidų tikimybę. Kitu atveju kyla pavojus, kad 
novatoriškos pastangos bus nuslopintos tik užsimezgusios, o tai labai pakenktų Lisabonos 
strategijos tikslui ir sanglaudos politikos svarbai Europos Sąjungoje. 
Kita veiksmingo struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtis yra šiuo metu nedidelės projekto 
vykdytojų galimybės keistis patirtimi ir menkos tarpregioninio koordinavimo galimybės. Jei 
būtų pašalintos šios vis dar didelės kliūtys už projektą atsakingiems asmenims ir regionams, tai 
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turėtų greitą netiesioginį teigiamą poveikį kovai su biurokratija ir esamų taisyklių arba 
neskaidrių bendrojo finansavimo taisyklių suprantamumui.

Geriausia praktika. Pastangos įveikti esamas kliūtis
Būdas įveikti šias kliūtis ir dažnai su jomis susijusius nesklandumus naudojant Europos 
Sąjungos sanglaudos fondų lėšas yra skatinti suderintas pastangas keistis pažangiąja patirtimi 
(geriausia praktika) regionų lygmeniu, kad regionų veikėjai galėtų remtis kitų patirtimi. Tai yra 
šio pranešimo tikslas. Tačiau dėl to kyla ir turinio, ir organizacinių klausimų. Vienas 
svarbiausių – išsiaiškinti, kas yra geriausia praktika. Nors ši sąvoka vartojama dažnai ir 
daugelyje sričių, iš dalies taip pat lygiagrečiai su sąvokomis geroji praktika arba sėkmės 
istorija, tačiau aiškios ir vienareikšmės apibrėžties nėra. Pavyzdžiui, Europos Komisijos
Regioninės politikos generalinis direktoratas iniciatyvoje „Regionų ekonominiai pokyčiai“ 
geriausią praktiką įvertina apdovanojimu REGIO STARS ir paskelbia viešai, taip pat internetu. 
Tačiau atranka šiuo metu vyksta neskaidriai ir taikant netiksliai apibrėžtus objektyvius 
pagrindus.

Bendrieji ir specifiniai geriausios praktikos nustatymo kriterijai 
Atsižvelgiant į esamus iššūkius, Europos Sąjungos sanglaudos politikos srityje galima išskirti 
tam tikrus veiksnius, kurie galėtų padėti nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius. Todėl 
Europos Parlamentas siūlo atsižvelgti į šiuos aspektus:

- projekto kokybę;
- partnerystės principo užtikrinimą;
- priemonės tvarumą;
- lygių galimybių užtikrinimą;
- projekto naujoviškumą;
- lėšų panaudojimo veiksmingumą;
- projekto trukmę iki jo įgyvendinimo pradžios;
- laiko ir organizaciniu aspektu griežtą projekto įgyvendinimą;
- reikšmingą postūmį regionui ar apskritai Europos Sąjungai;
- projekto perkeliamumą, atsižvelgiant į galimybę įgyvendinti jį ir kituose Europos Sąjungos 

regionuose.
Tose sanglaudos politikos srityse, kurios yra labai svarbios pavieniams regionams ir Europos 
Sąjungos vystymuisi apskritai ir kurioms yra būdinga įgyvendinimo įvairovė, papildomai prie 
bendrųjų veiksnių būtina pasitelkti specifinius veiksnius geriausiai praktikai įvertinti. Tai yra 
aštuoni sektoriai.

 Tyrimai ir plėtra arba naujovės:
- svarbi kokybinė investicija į mokslą ir tyrimus;
- ekonomikos ir mokslo susiejimas;
- mokslo ir tyrimų institutų susiejimas;
- ateities technologijų vystymas ir (arba) kūrimas;

 Aplinkosauga, kova su klimato kaita ir tvari energetikos politika:
- ypač pažeidžiamų vietovių apsaugos priemonės, tinkamos konkrečiai vietovei 

(pažeidžiamumas);
- mažėjančių žaliavų apsauga ir veiksmingas naudojimas;
- atsakingas žaliavų naudojimas;
- reikšmingas energijos sunaudojimo veiksmingumo didinimas;
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- reikšmingas energijos sunaudojimo mažinimas;
- atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas;
- CO2 išmetimą mažinančios priemonės;
- mažėjančių ar pažeidžiamų žaliavų tausojamojo naudojimo metodai ir (arba) būdai;

 Kokybiškų darbo vietų kūrimas:
- darbo sąlygų gerinimas;
- į ateitį orientuotų darbo vietų kūrimas;
- našumo didinimas;
- konkurencingumo didinimas;
- nuotolinių darbo vietų kūrimas;
- modernių informavimo ir ryšių priemonių taikymas;

 Mokymasis visą gyvenimą:
- švietimo sąlygų kokybės gerinimas ir pasiūlos didinimas, ypač atsižvelgiant į itin blogoje 

padėtyje esančių ar pažeidžiamų gyventojų grupių galimybes;
- glaudus švietimo ir mokymo susiejimas;
- kokybės ir kiekybės reikalavimus atitinkantys mokymo srities projektai;
- modernių technologijų ir metodų diegimas ir naudojimas;
- pasiruošimo mokytis skatinimas ir išlaikymas;
- tęstinio mokymo skatinimas;

 Integruotoji miestų plėtra:
- didesnis viešojo transporto (VVKT), pėsčiųjų ir automobilių eismo suderinamumas; 
- verslo investicijų didinimas, užimtumo skatinimas ir išlaikymas bei socialinio gyvenimo 

gerinimas;
- apleistų miesto teritorijų atgaivinimas;
- gyvenimo miestuose kokybės gerinimas;

 Demografiniai pokyčiai:
- nuotolinės prieigos prie paslaugų metodo taikymas (pvz., sukuriant IT platformas sveikatos 

apsaugos, elektroninio mokymosi srityse ir kt.);
- kvalifikuotos darbo jėgos skatinimo ar didesnio pritraukimo priemonės;
- vyresnio amžiaus darbuotojų įtraukimo priemonės;

 Tarptautinis bendradarbiavimas:
- tarptautinių ryšių plėtojimas (kokybės ir kiekybės požiūriu);
- nuolatinių tinklų sukūrimas ar ilgalaikio bendradarbiavimo užmezgimas;
- skirtingų sistemų ir metodų derinimas;
- naujų partnerių įtraukimas;
- finansinės nepriklausomybės sukūrimas;
- nuolatinis tarptautinis žinių perdavimas ir žinių mainai;
- bendras regionų partnerių potencialo vystymas;
- regionus partnerius jungianti infrastruktūra;

 Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė:
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- projekto įgyvendinimo kokybės gerinimas;
- projekto įgyvendinimo spartinimas.

Atsižvelgdamas į tai, kad sąvokos „geroji praktika“ ir „sėkmės istorija“ dažnai lygiagrečiai 
vartojamos su sąvoka „geriausia praktika“, Europos Parlamentas siūlo Komisijai, remiantis 
šiais veiksniais, aiškiai ir skaidriai nustatyti kriterijus, siekiant šias sąvokas atskirti.

Keitimasis geriausia praktika
Egzistuoja kelios organizacinės galimybės keistis geriausia praktika: projekto vykdytojai gali 
inicijuoti tinklo sukūrimą ir patys jį finansuoti arba mainų principas gali būti įtvirtinamas 
Regioninės politikos generaliniame direktorate, kuris organizuotų šios užduoties atlikimą be 
tinklo. 

Atsižvelgdamas į su mainais susijusias užduotis, pavyzdžiui, geriausios praktikos vertinimą, 
Europos Parlamentas pirmenybę teikia atitinkamos naujo Regioninės politikos generalinio 
direktorato posto sukūrimui, išlaikant esamą valdymo sistemą, kurį užimantis asmuo
bendradarbiaudamas su regionų tinklu organizuotų geriausios praktikos pavyzdžių vertinimą, 
rinkimą ir mainus ir būtų nuolatinis kontaktinis asmuo ir pasiūlos, ir paklausos klausimais. 
Europos Parlamento manymu, tik taikant tokį modelį galimas ilgalaikis, nuolatinis, patikimas ir 
sėkmingas keitimasis geriausia praktika Europos Sąjungos sanglaudos politikos srityje.

Geriausios praktikos veiksnių nustatymo projektai (atranka)

Tyrimai ir plėtra arba naujovės:
- Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai (Lietuva)
- NaMLab – Nanoelektroninių medžiagų laboratorija (Vokietija)
- Anglies medžiagų tyrimai (Slovakija)

Aplinkosauga, kova su klimato kaita ir tvari energetikos politika:
- Aplinkosaugos technologijų kompetencijos centras (Slovėnija)
- MOBIZENT – Burgenland regiono judumo centras(Austrija)
- Nedidelių vandens valymo įrenginių rekonstrukcija (Slovakija)

Kokybiškų darbo vietų kūrimas:
- „Brainhunt“ – Verslo įmonių konkurencija (Estija)
- Fraunhoferio ląstelių terapijos ir imunologijos instituto modernizavimas (Vokietija)
- Žinių valdymo mažose ir vidutinėse įmonėse priemonių kūrimas (Austrija)

Mokymasis visą gyvenimą:
- Biotechnologijos specialistai (Vokietija)
- Narvos profesinio mokymo centro mokymo programų ir mokymo aplinkos kūrimas (Estija)
- „Žmonės moderniam biurui“ (Slovakija)

Integruotoji miestų plėtra:
- Problemų keliančio miesto rajono „Rytų Leipcigas“ vystymasis (Vokietija)
- Parque de las Ciencias plėtros planai Granadoje (Ispanija)
- Urbanistinis Hörnum patrauklumo didinimo projektas (Vokietija)
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Demografiniai pokyčiai:
- Personalo vadyba amatų srityje (Vokietija)
- TELEWORK (Estija) 
- BSR eHealth – Integruotos regioninės sveikatos apsaugos struktūros: e. sveikata Baltijos 

jūros regione (DE – DK – SE – NO – FI – LT – PL)

Tarptautinis bendradarbiavimas:
- ECRN – Europos regioniniai cheminių produktų tinklai (ES – DE – EST – PL – NL – IT –

UK)
- Baltijos jūros virtuali stovykla (DE – DK – SE – FI – LV – LT – RU – PL)
- Naujoji Hanza (DE – DK – SE – FI – LV – LT – PL)

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė:
- „Brainhunt“ – Verslo įmonių konkurencija (Estija)
- NaMLab – Nanoelektroninių medžiagų laboratorija (Vokietija)
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