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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par paraugpraksi reģionālās politikas jomā un šķēršļiem struktūrfondu izmantošanā

(2008/2061(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu2,

– ņemot vērā EK līguma 158. un 159. pantu,

– ņemot vērā Lisabonas 2000. gada 23. un 24. marta Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Piekto progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju – Reģionu 
izaugsme – Eiropas izaugsme (COM(2008)0371),

– ņemot vērā Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju. Teritoriālās daudzveidības priekšrocību 
izmantošana (COM(2008)0616),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām” 
(COM(2006)0675),

– ņemot vērā Strukturālās un kohēzijas politikas departamenta pētījumu „Paraugprakse 
reģionālās politikas jomā un šķēršļi struktūrfondu izmantošanā”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas 2008. gada 17. jūlijā 
organizēto atklāto izskatīšanu,

– pamatojoties uz tās reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu 
(A6-0000/2009),

A. tā kā ES kohēzijas politika – ne tikai attiecībā uz finanšu resursiem, bet galvenokārt ar  tās 
nozīmi Eiropas Savienības sociālajā, ekonomiskajā un teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 
268 reģionu attīstībā – ir viena no nozīmīgākajām politikas jomām;

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem uzdevumiem kā 
globalizācija un ar to saistītā paātrinātā ekonomikas pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī imigrācijas pieaugums;

                                               
1 OV L 239, 1.9.2006., 248. lpp.
2 OV L 210, 31.7.2006., 1. lpp.
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C. tā kā kohēzijas politika, ievērojot minētos uzdevumus, nevar izmantot visu savu potenciālu 
šo problēmu atrisināšanai, jo varbūtējie pieteikumu iesniedzēji, lai izmantotu  Eiropas 
Savienības struktūrfondus, saskaras ar tādiem nopietniem šķēršļiem kā

- lieli birokrātiskie šķēršļi,
- pārāk apjomīgs, kā arī grūti saprotams regulējums,
- nepārredzams līdzfinansējuma režīms,
- niecīgas iespējas pieredzes apmaiņai ar projektu attīstītājiem, kā arī
- vāji izteiktas starpreģionu saskaņošanas iespējas;

D. tā kā daudzi esošie trūkumi kohēzijas politikas jomā ir izskaidrojami ar esošajiem 
šķēršļiem;

Šķēršļu nojaukšana
1. aicina Komisiju nojaukt minētos šķēršļus:

- izveidot ilgtermiņā vērtēšanas kritērijus projektiem, kurus līdzfinansē no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem;

- novatoriskos projektus nevērtēt pēc citiem projektiem piemērotiem vērtēšanas 
kritērijiem,  bet gan izstrādāt specifiskus, t.i. novatoriskajiem projektiem 
pielāgotus, vērtēšanas kritērijus, kas būtībā atļauj lielāku neveiksmīgo projektu 
koeficientu;

- samazināt projektu dokumentācijas maksimālo uzglabāšanas laiku Eiropas 
Komisijas pārbaudes vajadzībām no pašreizējiem desmit gadiem līdz trim 
gadiem;

- piemērot vienotas likmes sistēmu tehniskajiem palīgresursiem ne tikai ESF 
projektiem, bet arī paplašināti ERAF līdzfinansētajiem projektiem;

2. turklāt iesaka Eiropas Komisijai attīstīt saskaņotu pieeju starpreģionu paraugprakses („best 
practices”) apmaiņai, lai tirgus dalībnieki kohēzijas politikas jomā varētu atsaukties uz citu 
personu pieredzi;

Vispārīgi un tematiski kritēriji paraugprakses noteikšanai
3. atzinīgi vērtē iniciatīvā „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām” nostiprināto pieeju, no vienas 

puses, noteikt paraugpraksi, reizi gadā piešķirot balvu „REGIO STARS”, kā arī ziņot par to 
atklātībai un, no otras puses, izveidot paraugprakses tīmekļa vietni 

4. kritizē Eiropas Komisijas objektīvā pamatojuma pārredzamības trūkumu, noskaidrojot 
paraugpraksi;

5. aicina Komisiju termina „best practices” [paraugprakse] daudzējādai izmantošanai, kā arī 
paralēli bieži izmantotajiem terminiem „good practices” vai „success stories”, noteikt 
skaidru, kohēzijas politikai piemērotu kritēriju kopumu, pēc kura „best practices” 
[paraugprakses] projektus varētu nošķirt no citiem projektiem;

6. iesaka Komisijai paraugprakses noteikšanā ņemt vērā šādus punktus: 
- projekta kvalitāte;
- partnerattiecību principa nodrošināšana;
- pasākuma ilgtspējība;
- iespēju vienlīdzības ievērošana;
- projekta novatoriskums;
- līdzekļu izmantošanas efektivitāte;
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- projekta ilgums līdz tā īstenošanai;
- projekta īstenošana atbilstoši laika un organizatoriskajām prasībām;
- nozīmīgs dzinējspēks reģionam vai ES kopumā;
- iespējas projektu īstenot arī citos Eiropas Savienības reģionos;

7. kvalificējot pasākumu kā paraugpraksi, iesaka ņemt vērā papildu faktorus, pamatojoties uz 
liela skaita daudzu Eiropas Savienības reģionu projektu analīzi   kohēzijas politikas jomās, 
kas ir īpaši nozīmīgi gan atsevišķu reģionu, gan ES attīstībai kopumā un kam raksturīga 
liela īstenošanas iespēju daudzveidība;

8. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Pētniecība un attīstība/ jauninājumi”:
- kvalitatīvi nozīmīgs ieguldījums zinātnē un pētniecībā;
- saikne starp ražošanu un zinātni;
- saikne starp zinātnes un pētniecības institūtiem;
- progresīvo tehnoloģiju tālāka attīstība un/vai izgudrošana;

9. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Vides aizsardzība, klimata aizsardzība un ilgtspējīga 
enerģētikas politika”:

- īpaši apdraudētu apgabalu aizsardzības pasākumi, kas ir piemēroti attiecīgajam 
apgabalam (sensibilitāte);

- ierobežotu izejvielu aizsardzība un efektīva izmantošana;
- atbildīga apiešanās ar izejvielām;
- energoefektivitātes ievērojama palielināšana;
- enerģijas patēriņa ievērojama samazināšana;
- atjaunojamās enerģijas avotu īpatsvara palielināšana;
- pasākumi CO2 emisijas samazināšanai;
- metodes un/vai paņēmieni taupīgi apieties ar ierobežotām vai apdraudētām 

izejvielām;

10. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Kvalitatīvu darba vietu radīšana”:
- darba apstākļu uzlabošana;
- progresīvu darba vietu radīšana;
- ražīguma paaugstināšana;
- konkurētspējas palielināšana;
- konkrētai vietai nepiesaistītu darba vietu radīšana;
- modernu informācijas un saziņas līdzekļu izmantošana;

11. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Mūžizglītība”:

- izglītības nosacījumu kvalitātes uzlabošana un piedāvājuma skaita palielināšana, 
jo īpaši attiecībā uz sevišķi nelabvēlīgu vai neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
iespējām;

- cieša saikne starp izglītību un apmācībām;
- prasībām kvalitatīvi un kvantitatīvi piemēroti projekti apmācību jomā;
- moderno tehnoloģiju un paņēmienu ieviešana un izmantošana;
- pasākumi, lai radītu un uzturētu gatavību mācīties;
- pasākumi, lai palielinātu dalību tālākizglītības programmās;

12. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Integrēta pilsētu attīstība”:
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- sabiedriskā transporta, gājēju un automobiļu satiksmes lielāka savienojamība;
- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana nodarbinātības veicināšanai  un sociālās 

dzīves uzlabošanai;
- pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana;
- dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās;

13. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Demogrāfiskās pārmaiņas”:

- pieeja pakalpojumiem neatkarīgi no vietas;
- pasākumi kvalificēta darbaspēka pastiprinātai piesaistīšanai;
- pasākumi gados vecāku darba ņēmēju piesaistīšanai;

14. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Pārrobežu sadarbība”:

- pārrobežu kontaktu kvalitatīvā un kvantitatīvā uzlabošana;
- pastāvīgu tīklu vai ilgtermiņa sadarbības izveidošana;
- dažādu sistēmu un paņēmienu saskaņošana;
- jaunu partneru iesaistīšana;
- finansiālās neatkarības radīšana;
- zināšanu pastāvīga nodošana un apmaiņa pārrobežu mērogā;
-  partnerreģionu kopīga pilnveidošana ;
- infrastruktūras saiknes partnerreģionos;

15. iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā „Publiskā un privātā sektora partnerība”:
- projektu īstenošanas kvalitatīvā uzlabošana;
- projektu īstenošanas paātrinājums;

16. aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā terminu „best practices”, „good practices”, kā arī 
„success stories” izmantošanu nākotnē, ar minēto faktoru palīdzību izstrādāt skaidru un 
pārredzamu iedalījumu vai klasifikāciju projektu kvalificēšanai atbilstoši minētajiem 
apzīmējumiem;

Paraugprakses apmaiņa
17. aicina Eiropas Komisiju organizēt paraugprakses apmaiņu Eiropas Komisijas koordinētā 

reģionu tīklā;

18. iesaka Komisijai, saskaņā ar pašreizējo administratīvo regulējumu, izveidot Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorātā atbilstošu amata vietu, kas, sadarbībā ar reģionu tīklu, 
organizētu paraugprakses novērtēšanu, apkopošanu, kā arī apmaiņu, un kas darbotos kā 
pastāvīga kontaktpersona gan piedāvātāju, gan arī pieprasītāju pusei, ar mērķi izveidot 
ilgtermiņa, pastāvīgu, uzticamu un veiksmīgu paraugprakses apmaiņu kohēzijas politikas 
jomā;

19. uzdod tās priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Reģionālā un strukturālā politika Eiropas Savienībā pieskaitāma pie nozīmīgākajām politikas 
jomām ne tikai attiecībā uz finanšu resursiem, bet galvenokārt attiecībā uz tās nozīmi Eiropas 
Savienības sociālajā, ekonomiskajā un teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 268 reģionu 
attīstībā. Daudzviet Eiropas Savienībā reģioni saskaras ar visumā līdzīgām problēmām. Tām, 
piemēram, jāsaskaras ar globalizāciju un ar to saistīto paātrināto ekonomikas pārstrukturizāciju, 
tirdzniecības sakaru atvēršanu, tehnoloģiju revolūcijas sekām, uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstību, demogrāfiskām pārmaiņām, kā arī imigrācijas pieaugumu.

Šķēršļi struktūrfondu ieviešanai
Lai gan ES strukturālās politikas mērķis ir atbalstīt reģionus problēmu pārvarēšanā, varbūtējie 
pieteikumu iesniedzēji saskaras ar lieliem šķēršļiem attiecībā uz Eiropas Savienības 
struktūrfondu izmantošanu. Cita starpā šeit ir runa par lieliem birokrātiskiem šķēršļiem, pārāk 
apjomīgu, kā arī grūti saprotamu regulējumu, kas izmantojams daļēji īstermiņā vai tikai vidējā 
termiņā, vai nepārredzamu līdzfinansējuma režīmu. 
Tā, piemēram, saistībā ar birokrātiju, projektu vadītājiem pašlaik projekta dokumentācija 
jāuzglabā desmit gadus pēc projekta pabeigšanas, lai varētu tos uzrādīt pārbaudēs, ko eventuāli 
veiktu Komisija. Šāds regulējums jo īpaši pārmērīgi birokrātiski apgrūtina mazos projektus. Lai 
to minimalizētu un novērstu birokrātiju, Eiropas Parlaments aicina samazināt šo laika posmu 
līdz trim gadiem.

Līdzās šādiem birokrātiskajiem traucēkļiem projektu pieteikumu iesniedzēji dažkārt saskaras ar 
ievērojamām grūtībām tehniskajam papildaprīkojumam, kas ir ļoti nozīmīgs projektu 
īstenošanai. Kamēr par projektiem, ko līdzfinansē ESF, var saņemt vienotas likmes atbalstu par 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, ERAF līdzfinansētajos projektos tas nav iespējams. Pamatojoties 
uz to, Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju nodrošināt šādus vienotas likmes atbalstus 
tehniskajiem palīglīdzekļiem arī tiem projektiem, kurus  līdzfinansē ERAF.

Turklāt ir problēma par Eiropas Komisijas projektu vērtēšanas kritērijiem, jo tie nav noteikti 
ilgtermiņā. Pamatojoties uz nedrošību, ar ko saskaras projektu vadītāji, Eiropas Parlaments 
aicina Komisiju noteikt vērtēšanas kritērijus ilgtermiņā un novērtēt projektus pēc kritērijiem, 
kas bija spēkā projekta īstenošanas laikā. Tomēr Eiropas Komisijas vērtēšanas kritēriji arī 
novatoriskiem projektiem  vēl aizvien rada nopietnas problēmas. Tās saistītas ar faktu, ka 
novatoriskajiem projektiem tiek piemēroti tādi paši vērtēšanas kritēriji kā citiem projektiem. 
Tas ir netaisni attiecībā uz novatoriskiem projektiem, kuri, protams, ir ar ievērojami augstāku 
kļūdu un neveiksmju koeficientu, salīdzinot ar citiem projektiem. Eiropas Parlaments iesaka, 
galvenokārt ņemot vērā Lisabonas mērķi, padarīt ES par novatoriskāko ekonomisko zonu 
pasaulē, atļaut lielāku neveiksmju īpatsvaru šādu projektu gadījumā. Citādi pastāv bīstamība 
apslāpēt novatoriskus projektus iedīglī, kas kaitētu ES Lisabonas mērķa sasniegšanai un 
kohēzijas politikas nozīmei ES.

Nākamais šķērslis struktūrfondu efektīvai izmantošanai ir pašlaik niecīgās iespējas pieredzes 
apmaiņai starp projektu attīstītājiem, kā arī niecīgās iespējas starpreģionu koordinēšanā. Šī vēl 
aizvien nopietnā šķēršļa pārvarēšana projektu vadītājiem, kā arī reģioniem pat īstermiņā  netieši 
palīdzētu risināt birokrātijas problēmu, izprast esošo regulējumu vai nepārredzamos 
līdzfinansējuma noteikumus.
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Paraugprakse – pieeja esošo šķēršļu pārvarēšanai
Viens veids, kā pārvarēt šos šķēršļus un bieži vien ar tiem saistītos trūkumus Eiropas 
Savienības kohēzijas līdzekļu izmantošanā, ir attīstīt saskaņotu pieeju paraugprakses apmaiņai 
starpreģionu mērogā, lai tirgus dalībnieki reģionos varētu atsaukties uz citu personu pieredzi. 
Tāds ir šā paziņojuma mērķis. Tomēr attiecībā uz to rodas gan saturiski, gan arī organizatoriski 
jautājumi. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir noskaidrot, kas ir „best practices” 
[paraugprakse]. Šo terminu gan lieto bieži un dažādās jomās – daļēji arī paralēli tādiem 
terminiem kā „good practices” vai „success stories” – tomēr trūkst skaidras un viennozīmīgas 
tā definīcijas. Tā, piemēram, Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts saskaņā 
ar iniciatīvu „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām” noskaidro paraugpraksi, kam reizi gadā 
piešķir balvu „REGIO STARS” un par ko paziņo atklātībai, cita starpā izmantojot internetu. 
Tomēr pašlaik izvēle tiek veikta nepārredzami, pamatojoties uz neprecīzi definētiem 
objektīviem kritērijiem. 
Vispārīgi un tematiski kritēriji paraugprakses noteikšanai
Eiropas Savienības kohēzijas politikas jomā var uzskaitīt noteiktus faktorus, ko varētu izmantot 
paraugprakses noteikšanai. Tāpēc Eiropas Parlaments iesaka šādus punktus: 

- projekta kvalitāte;
- partnerattiecību principa nodrošināšana;
- pasākuma ilgtspējība;
- iespēju vienlīdzības ievērošana;
- projekta novatoriskums;
- līdzekļu izmantošanas efektivitāte, kā arī
- projekta ilgums līdz tā īstenošanai;
- projekta īstenošana atbilstoši laika un organizatoriskajām prasībām;
- nozīmīgs dzinējspēks reģionam vai ES kopumā;
- iespējas projektu īstenot arī citos Eiropas Savienības reģionos. 

Attiecībā uz kohēzijas politikas jomām, kas atsevišķu reģionu, kā arī ES attīstībai kopumā ir 
īpaši nozīmīgas un kam raksturīga liela īstenošanas iespēju daudzveidība, papildus 
paraugprakses vispārējiem kvalifikācijas faktoriem ir jāpiesaista īpaši faktori. Šeit runa ir par 
astoņām jomām. 

 Pētniecība un attīstība / jauninājumi
- kvalitatīvi nozīmīgs ieguldījums zinātnē un pētniecībā;
- saikne starp ražošanu un zinātni;
- saikne starp zinātnes un pētniecības institūtiem;
- progresīvu tehnoloģiju tālāka attīstība un/vai izgudrošana

 Vides aizsardzība – klimata aizsardzība – ilgtspējīga enerģētikas politika
- īpaši apdraudētu apgabalu aizsardzības pasākumi, kas ir piemēroti attiecīgajam apgabalam 

(sensibilitāte);
- ierobežotu izejvielu aizsardzība un efektīva izmantošana;
- atbildīga apiešanās ar izejvielām;
- energoefektivitātes ievērojama palielināšana;
- enerģijas patēriņa ievērojama samazināšana;
- atjaunojamās enerģijas avotu īpatsvara palielināšana;
- pasākumi CO2 emisijas samazināšanai;
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- metodes un/vai paņēmieni, kā taupīgi apieties ar ierobežotām vai apdraudētām izejvielām

 Kvalitatīvu darba vietu radīšana
- darba apstākļu uzlabošana;
- progresīvu darba vietu radīšana;
- ražīguma paaugstināšana;
- konkurētspējas palielināšana;
- „konkrētai vietai nepiesaistītu” darba vietu radīšana;
- modernu informācijas un saziņas līdzekļu izmantošana

 Mūžizglītība
- izglītības nosacījumu kvalitātes uzlabošana un piedāvājuma skaita palielināšana, jo īpaši 

attiecībā uz sevišķi nelabvēlīgu vai neaizsargātu iedzīvotāju grupu iespējām;
- cieša saikne starp izglītību un apmācībām;
- prasībām kvalitatīvi un kvantitatīvi piemēroti projekti apmācību jomā;
- moderno tehnoloģiju un paņēmienu ieviešana un izmantošana;
- pasākumi, lai radītu un uzturētu gatavību mācīties;
- pasākumi, lai palielinātu dalību tālākizglītības programmās

 Integrēta pilsētu attīstība
- sabiedriskā transporta, gājēju un automobiļu satiksmes lielāka savienojamība;
- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana, nodarbinātības veicināšanai un sociālās dzīves 

uzlabošanai;
- pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana;
- dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās

 Demogrāfiskās pārmaiņas
- metodes izmantošana pieejai pakalpojumiem neatkarīgi no vietas (piemēram, radot IT 

platformas veselības aprūpes, e-apmācību un citās jomās); 
- pasākumi kvalificēta darbaspēka apmācīšanai / pastiprinātai piesaistīšanai;
- pasākumi gados vecāku darba ņēmēju piesaistīšanai

 Pārrobežu sadarbība
- pārrobežu kontaktu uzlabošana (kvalitatīvi un kvantitatīvi);
- pastāvīgu tīklu / ilgtermiņa sadarbības izveidošana;
- dažādu sistēmu / paņēmienu saskaņošana;
- jaunu partneru iesaistīšana;
- finansiālās neatkarības radīšana;
- zināšanu pastāvīga nodošana un apmaiņa pārrobežu mērogā;
- Patnerreģionu kopīga pilnveidošana ;
- infrastruktūras saiknes partnerreģionos

 Publiskā un privātā sektora partnerība
- projektu īstenošanas kvalitatīvā uzlabošana;
- projektu īstenošanas paātrinājums
Attiecībā uz termina „good practices”, kā arī „success stories” bieži vien paralēlo lietojumu ar 
terminu „best practices” Eiropas Parlaments ierosina Komisijai ar minēto faktoru palīdzību 
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izstrādāt skaidru un pārredzamu iedalījumu, veicot gradāciju, lai šos terminus varētu diferencēt. 

Paraugprakses apmaiņa
Paraugprakses apmaiņai organizatoriski ir vairākas iespējas. No vienas puses, pastāv iespēja, ka 
projekta attīstītāji izveido un paši uztur tīklu vai, no otras puses, apmaiņa notiek Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorātā, kas šo uzdevumu organizē bez tīkla starpniecības.  

Ņemot vērā ar apmaiņu saistītos uzdevumus, piemēram, paraugprakses novērtēšanu, Eiropas 
Parlaments dod priekšroku saskaņā ar pašreizējo administratīvo regulējumu izveidot Eiropas 
Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātā atbilstošu amata vietu, kas, sadarbībā ar 
reģionu tīklu, organizētu paraugprakses novērtēšanu, apkopošanu, kā arī apmaiņu un kas 
darbotos kā pastāvīga kontaktpersona gan piedāvātāju, gan arī pieprasītāju pusei. Tikai pēc šāda 
parauga Eiropas Parlamenta skatījumā ir iespējama paraugprakses ilgtermiņa, pastāvīga, 
uzticama un veiksmīga apmaiņa Eiropas Savienības kohēzijas politikas jomā. 

Projekti paraugprakses faktoru noteikšanai (izlase)

Pētniecība un attīstība / jauninājumi
- Lāzeru iekārtas mikroapstrādei un diagnostikai (Lietuva)
- NAMLab - nanoelektronisko materiālu laboratorija (Vācija)
- Oglekļa materiālu pētniecība (Slovākija)

Vides aizsardzība – klimata aizsardzība – ilgtspējīga enerģētikas politika
- Vides tehnoloģiju izcilības centrs (Slovēnija)
- MOBIZENT – Burgenlandes Mobilitātes centrāle (Austrija)
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Slovākija)

Kvalitatīvu darba vietu radīšana
- „Brainhunt” – konkurss par uzņēmējdarbības plāniem (Igaunija)
- Fraunhofer institūta šūnu terapijai un imunoloģijai būvniecība (Vācija)
- Zināšanu pārvaldības līdzekļu izstrāde MVU (mazos un vidējos uzņēmumos) (Austrija)

Mūžizglītība
- Speciālisti biotehnoloģijas jomā (Vācija)
- Apmācību un apmācību vides uzlabošana Narvas Profesionālās apmācības centrā (Igaunija)
- Cilvēki modernam birojam (Slovākija)

Integrēta pilsētu attīstība
- Problemātiskā Leipcigas Austrumu  rajona attīstība (Vācija)
- „Parque de las Ciencias” paplašināšanas projekts Granadā (Spānija)
- Pilsētplānošana Hornumas ainavas uzlabošanai (Vācija)

Demogrāfiskās pārmaiņas
- Personāla vadība amatniecības jomā (Vācija)
- TELEWORK (Igaunija)
- BSR eHealth – integrētas reģionālās veselības aprūpes struktūras: e-veselība Baltijas jūras 

reģionā (DE – DK – SE – NO – FI – LT – PL)
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Pārrobežu sadarbība
- ECRN – Eiropas ķīmijas nozares reģionu tīkls (ES – DE – EST – PL – NL – IT – UK)
- Baltic Sea Virtual Campus (DE – DK – SE – FI – LV – LT – RU – PL)
- New Hansa (DE – DK – SE – FI – LV – LT – PL)

Publiskā un privātā sektora partnerība
- „Brainhunt” – konkurss par uzņēmējdarbības plāniem (Igaunija)
- NAMLab - nanoelektronisko materiālu laboratorija (Vācija)
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