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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over bewezen methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname 
aan de structuurfondsen

(2008/2061(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling2,

– gelet op artikelen 158 en 159 van het EG-Verdrag,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2000 te Lissabon, 

– gezien het vijfde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie - Groeiende 
regio's, groeiend Europa (COM(2008)0371),

– gezien het Groenboek over territoriale cohesie - Van territoriale diversiteit een troef maken 
(COM(2008)0616),

– gezien de mededeling van de Commissie "Regio's voor economische verandering" 
(COM(2006)0675),

– gezien de studie van de thematische afdeling Structuur- en cohesiebeleid over "Goede 
praktijken op het gebied van regionaal beleid en belemmeringen voor het gebruik van de 
structuurfondsen",

– onder verwijzing naar de door de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees 
Parlement georganiseerde openbare hoorzitting d.d. 17 juli 2008,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Begrotingscommissie (A6-0000/2009),

A. overwegende dat het cohesiebeleid in de EU - niet alleen met het oog op de financiële 
inrichting, maar met name het belang ervan voor de sociale, economische en territoriale 
cohesie van de Europese Unie en de ontwikkeling van de in totaal 268 regio's - een van de 
belangrijkste beleidsterreinen is,

                                               
1 PB L 239 van 1.9.2006, blz. 248.
2 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1.
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B. overwegende dat de regio's in de Europese Unie met de globalisering en de daarmee 
gepaard gaande versnelde economische herstructureringen, de totstandkoming van open 
handelsbetrekkingen, de gevolgen van de technologische revolutie, de ontwikkeling van de 
kenniseconomie, de demografische veranderingen en de toename van de immigratie voor 
in grote mate vergelijkbare uitdagingen staan,

C. overwegende dat het cohesiebeleid gelet op de uitdagingen niet zijn volledige potentieel 
kan ontplooien om de uitdagingen het hoofd te bieden, aangezien potentiële aanvragers met 
het oog op het gebruik van de structuurfondsen van de Europese Unie worden 
geconfronteerd met grote obstakels, zoals 
- hoge bureaucratische hordes
- te omvangrijke en moeilijk te begrijpen regelgeving
- ondoorzichtige cofinancieringsregelingen
- geringe kansen voor het uitwisselen van ervaringen tussen de opdrachtgevers en 
- amper ontwikkelde mogelijkheden voor interregionale coördinatie,

D. overwegende dat veel bestaande misstanden op het gebied van het cohesiebeleid op de 
bestaande obstakels terug te voeren zijn,

De obstakels wegnemen 
1. roept de Commissie op de voornoemde obstakels weg te nemen, 

- de evaluatiemaatstaven voor projecten die medegefinancierd worden met 
structuurfondsen van de Europese Unie voor de lange termijn vast te stellen

- innovatieve projecten niet te evalueren volgens de evaluatiemaatstaven die voor andere 
projecten gelden, maar specifieke - d.w.z. aan innovatieve projecten aangepaste -
evaluatiemaatstaven, die in de kern een groter aantal fouten toelaten, op te stellen

- de duur van de maximale bewaartijd voor projectdocumenten voor controledoeleinden 
van de Europese Commissie van momenteel tien jaar te verlagen naar drie jaar

- forfaitaire bedragen voor technische hulpmiddelen niet alleen op ESF-projecten toe te 
passen, maar uit te breiden naar projecten die medegefinancierd worden door het EFRO;

2. adviseert de Europese Commissie bovendien de ontwikkeling van een gezamenlijke aanzet 
tot de interregionale uitwisseling van bewezen methoden ("best practices"), met als doel 
dat spelers op het terrein van het cohesiebeleid op de ervaringen van anderen kunnen 
teruggrijpen;

Algemene en themaspecifieke criteria voor het vaststellen van "best practices"
3. is ingenomen met de in het kader van het initiatief "Regio's voor economische verandering" 

vastgelegde idee om enerzijds jaarlijks "best practices" met de "REGIO STARS"-prijzen te 
bekronen en te publiceren en anderzijds een website voor "best practices" in te richten;

4. bekritiseert het ontbreken van transparantie voor de objectieve grondslagen van de 
Europese Commissie voor het vaststellen van "best practices";

5. roept de Commissie er met het oog op het veelvuldige gebruik van het begrip "best 
practices", en de vaak parallel gebruikte begrippen "goede praktijken" of "succesverhalen", 
ertoe op een duidelijke, op het cohesiebeleid afgestemde catalogus van criteria op te stellen, 
waarmee "best practices" van andere projecten kunnen worden afgegrensd;

6. adviseert de Commissie de volgende punten voor het identificeren van "best practices": 
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- kwaliteit van het project 
- waarborging van het samenwerkingsprincipe 
- duurzaamheid van de maatregel
- inachtneming van gelijke kansen
- de innovatiekracht van het project 
- de efficiëntie van de inzet van middelen 
- de duur van het project tot aan de start van de uitvoering ervan
- uitvoering van het project volgens stringente tijds- en organisatorische condities
- aanzienlijke impulskracht voor de regio of de totale EU
- de overdraagbaarheid van het project in die zin dat het ook in andere regio's van de 

Europese Unie kan worden uitgevoerd;
7. adviseert op basis van de analyse van een groot aantal projecten uit veel regio's van de 

Europese Unie voor de terreinen van het cohesiebeleid, die zowel voor de verdere 
ontwikkeling van de individuele regio's als de totale EU van aanmerkelijk belang zijn en 
gekenmerkt worden door een grote verscheidenheid qua uitvoering, aanvullende factoren 
voor het kwalificeren van "best practices";

8. adviseert op het terrein van "Onderzoek en ontwikkeling / innovatie" de factoren:
- kwalitatief betekenisvolle investering in wetenschap en onderzoek
- koppeling tussen economie en wetenschap 
- koppeling tussen wetenschappelijke en onderzoeksinstituten
- verdere en / of nieuwe ontwikkeling van op de toekomst gerichte technologieën;

9. adviseert op het terrein van "Milieubescherming, klimaatbescherming en duurzaam 
energiebeleid" de factoren:

- bij het gebied passende beschermingsmaatregelen voor gebieden die bijzonder veel 
gevaar lopen (gevoeligheid)

- bescherming en efficiënt gebruik van schaarse grondstoffen 
- verantwoordelijk omgaan met grondstoffen
- aanmerkelijke verhoging van de energie-efficiëntie 
- aanmerkelijke reductie van het energieverbruik
- verhoging van het aandeel aan hernieuwbare energiedragers
- maatregelen voor het verlagen van de CO2-emissies 
- methoden en / of praktijken om dusdanig met schaarse of bedreigde grondstoffen om te 

gaan dat hulpbronnen gespaard worden;

10. adviseert op het terrein van "Het scheppen van hoogwaardige banen" de factoren
- verbetering van de arbeidsvoorwaarden
- het scheppen van op de toekomst gerichte banen
- productiviteitsverhoging
- het laten toenemen van het concurrentievermogen
- het scheppen van locatieonafhankelijke banen 
- de toepassing van moderne informatie- en communicatiemedia;

11. adviseert op het terrein van "Levenslang leren" de factoren 
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- kwaliteitsverbetering van de opleidingsvoorwaarden en het laten toenemen van de 
kwantiteit van het aanbod met name gericht op de kansen van bevolkingsgroepen die 
bijzonder benadeeld worden of gevaar lopen 

- nauwe koppeling tussen vorming en opleiding 
- kwalitatief en kwantitatief aan de eisen aangepaste projecten op het gebied van 

opleiding 
- invoering en toepassing van moderne technologieën en praktijken
- het tot stand brengen en behouden van de opleidingsbereidheid 
- verhoging van de deelname aan bijscholing

12. adviseert op het terrein van "Geïntegreerde stadsontwikkeling" de factoren

- hogere verenigbaarheid van openbaar vervoer (openbaar streekvervoer), voetgangers en 
autoverkeer

- verhoging van de investeringen door ondernemingen, stimulering en behoud van 
werkgelegenheid en verbetering van het sociale leven 

- revitalisering van braakliggende gronden in het stedelijk gebied 
- verhoging van de verblijfskwaliteit in het stedelijk gebied;

13. adviseert op het terrein van "Demografische ontwikkeling" de factoren
- plaatsonafhankelijke toegang tot diensten 
- maatregelen voor het versterkt verkrijgen van gekwalificeerde werknemers
- maatregelen voor het binden van oudere werknemers;

14. adviseert op het terrein van "Grensoverschrijdende samenwerking" de factoren
- kwalitatieve en kwantitatieve verhoging van het aantal grensoverschrijdende contacten 
- vorming van duurzame netwerken en/of langdurige samenwerkingsverbanden
- harmonisering van verschillende systemen en praktijken 
- inclusie van nieuwe partners
- het tot stand brengen van financiële onafhankelijkheid
- duurzame grensoverschrijdende kennisoverdracht en -uitwisseling
- gezamenlijke ontwikkeling van het potentieel van partnerregio's 
- infrastructurele verbinding tussen partnerregio's;

15. adviseert op het terrein van "Publiek-private samenwerking" de factoren 

- kwalitatieve verbetering van de projectuitvoering
- versnelling van de projectuitvoering

16. roept de Europese Commissie er met het oog op het toekomstige gebruik van de begrippen 
"best practices", "goede praktijken" of "succesverhalen" toe op aan de hand van de factoren 
een duidelijke en transparante onderverdeling c.q. gradatie voor het kwalificeren van 
projecten conform de genoemde aanduidingen uit te werken.

Uitwisseling van "best practices"
17. roept de Europese Commissie ertoe op de uitwisseling van "best practices" door een door 

de Europese Commissie gecoördineerd netwerk van regio's te organiseren;
18. adviseert de Commissie in het kader van het actuele beheer daarvoor een desbetreffende

instantie binnen het directoraat-generaal Regionaal beleid in het leven te roepen, die - met 
als doel een langdurige, continue, betrouwbare en succesvolle uitwisseling van "best 
practices" op het terrein van het cohesiebeleid - in samenwerking met het netwerk van de 
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regio's het evalueren, verzamelen en uitwisselen van "best practices" organiseert en als 
voortdurend aanspreekpunt zowel voor de aanbod- als de vraagzijde beschikbaar is;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Het regionale en structuurbeleid behoort tot de belangrijkste beleidsterreinen in de Europese 
Unie. Dit geldt niet alleen met het oog op de financiële inrichting, maar betreft met name het 
belang ervan voor de sociale, economische en territoriale cohesie van de Europese Unie en de 
ontwikkeling van de in totaal 268 regio's. Op veel plaatsen zien de regio's in de Europese Unie 
zich voor grotendeels vergelijkbare uitdagingen geplaatst. Zij moeten een standpunt innemen 
inzake de globalisering en de daarmee gepaard gaande versnelde economische 
herstructureringen, de totstandkoming van open handelsbetrekkingen, de gevolgen van de 
technologische revolutie, de ontwikkeling van de kenniseconomie, de demografische 
veranderingen en de toename van de immigratie.

Obstakels bij de toepassing van de structuurfondsen 
Hoewel het doel van het EU-structuurbeleid is de regio's te helpen de uitdagingen het hoofd te 
bieden, worden potentiële aanvragers met het oog op de inzet van de middelen uit de 
structuurfondsen van de Europese Unie geconfronteerd met grote obstakels. Daarbij gaat het 
onder andere om hoge bureaucratische hordes, te omvangrijke en moeilijk te begrijpen en deels 
alleen op de korte of lange termijn geldende regelgeving of ondoorzichtige 
cofinancieringsregelingen. 

Zo moeten met het oog op de bureaucratie projectverantwoordelijken de projectdocumenten 
momenteel voor een periode van tien jaar na de beëindiging van het project bewaren, om deze 
bij controles, die eventueel door de Commissie worden uitgevoerd, voorhanden te hebben. 
Deze regeling betekent met name voor kleine projecten een buitensporige bureaucratische 
inspanning. Om deze tot een minimum te beperken en de bureaucratie te verminderen, vraagt 
het Europees Parlement deze periode in te korten tot drie jaar.

Naast deze bureaucratische hordes bestaat bij de opdrachtgevers van projecten met betrekking 
tot de technische uitrusting, die van groot belang is voor de projectuitvoering, een deels 
aanzienlijk gebrek. Waar aan projecten die medegefinancierd worden door het ESF forfaitaire 
bedragen ter beschikking worden gesteld voor technische hulpmiddelen, is dit bij projecten die 
vanuit het EFRO gefinancierd worden niet mogelijk. Tegen deze achtergrond vraagt het 
Europees Parlement de Europese Commissie dergelijke forfaitaire bedragen voor technische 
hulpmiddelen ook toe te kennen aan projecten die medegefinancierd worden door het EFRO.
Bovendien hebben projecten met betrekking tot de evaluatiemaatstaven van de Europese 
Commissie het probleem dat deze maatstaven niet voor de lange termijn zijn opgesteld. Het 
Europees Parlement verzoekt de Commissie op grond van de onzekerheid die op basis daarvan 
bij de projectverantwoordelijken leeft, de evaluatiemaatstaven voor de lange termijn op te 
stellen en de projecten te evalueren volgens de maatstaven die op het moment van de uitvoering 
van het project golden. De beoordelingsmaatstaven van de Europese Commissie vormen echter 
ook bij innovatieve projecten steeds weer een aanzienlijk probleem. Dit is vanwege het feit dat 
bij innovatieve projecten dezelfde evaluatiemaatstaven worden toegepast als bij andere 
projecten. Dit past niet bij innovatieve projecten, waarbij van nature het gevaar van fouten of 
volledig falen aanzienlijker groter is dan bij andere projecten. Het Europees Parlement 
adviseert met name ook met het oog op het doel van Lissabon, van de EU de meest innovatieve 
economische regio op aarde te maken, om bij deze projecten een hoger aantal fouten toe te 
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staan. Anders bestaat het gevaar dat innovatieve ideeën in de kiem worden gesmoord, hetgeen 
nadelig zou zijn voor de EU, het doel van Lissabon en de betekenis van het cohesiebeleid in de 
EU.
Een verder obstakel voor een efficiënt gebruik van de middelen uit de structuurfondsen komt 
tot uiting in de thans geringe kansen voor de uitwisseling van ervaringen tussen de 
opdrachtgevers en de vrijwel niet ontwikkelde mogelijkheden van interregionale coördinatie. 
Het nemen van deze nog hoge horde voor de projectverantwoordelijken, maar ook voor regio's, 
zou al op korte termijn ook indirect een positief effect hebben op het nemen van de 
bureaucratische hordes, het inzicht in de bestaande regelgeving of de ondoorzichtige 
cofinancieringsregelingen.

Best practices - een aanzet tot het nemen van bestaande obstakels 
Een manier om deze obstakels te nemen en de vaak daarmee verband houdende misstanden bij 
de toepassing van de cohesiemiddelen van de Europese Unie weg te nemen bestaat uit het 
ontwikkelen van een gezamenlijke aanzet tot de interregionale uitwisseling van bewezen 
praktijken (best practices), met als doel dat spelers in de regio's op de ervaringen van anderen 
kunnen teruggrijpen. Dit is het doel van dit verslag. Met het oog daarop werpen zich evenwel 
zowel inhoudelijke als organisatorische vragen op. Een van de belangrijkste daarvan is 
duidelijk maken wat best practices zijn. Het begrip wordt weliswaar vaak en op veel terreinen -
deels ook parallel aan begrippen als 'goede praktijken' of 'succesverhalen' - gebruikt, maar er is 
geen duidelijke en eenduidige definitie. Zo zoekt bijvoorbeeld het directoraat-generaal 
Regionaal beleid van de Europese Commissie in het kader van het initiatief 'Regio's voor 
economische verandering' naar best practices, waaraan de jaarlijkse 'REGIO STARS'-prijzen 
worden uitgereikt en die openbaar - onder andere via internet - bekendgemaakt worden. Deze 
keuze wordt nu echter gemaakt in een ondoorzichtig kader op basis van niet exact 
gedefinieerde objectieve grondslagen. 
Algemene en themaspecifieke criteria voor het vaststellen van "best practices "
Met het oog op de bestaande uitdagingen kunnen op het terrein van het cohesiebeleid van de 
Europese Unie bepaalde factoren worden opgesteld, die gebruikt kunnen worden voor het 
identificeren van best practices. Het Europees Parlement adviseert daarvoor de volgende 
punten: 

- kwaliteit van het project 
- waarborging van het samenwerkingsprincipe 
- duurzaamheid van de maatregel
- inachtneming van gelijke kansen
- de innovatiekracht van het project 
- de efficiëntie van de inzet van middelen en 
- de duur van het project tot aan de start van de uitvoering ervan
- uitvoering van het project volgens stringente tijds- en organisatorische condities
- aanzienlijke impulskracht voor de regio of de totale EU
- de overdraagbaarheid van het project in die zin dat het ook in andere regio's van de 

Europese Unie kan worden uitgevoerd.
Voor de terreinen van het cohesiebeleid, die zowel voor de verdere ontwikkeling van de 
individuele regio's als voor de verdere ontwikkeling van de totale EU van aanmerkelijk belang 
zijn en gekenmerkt worden door een grote verscheidenheid qua uitvoering, is het nodig gebruik 
te maken van specifieke factoren in aanvulling op de algemene factoren voor het kwalificeren 
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van best practices. Daarbij gaat het om acht sectoren. 

 Onderzoek en ontwikkeling / innovatie
- kwalitatief betekenisvolle investering in wetenschap & onderzoek
- koppeling tussen economie & wetenschap
- koppeling tussen wetenschappelijke en onderzoeksinstituten  
- verdere en / of nieuwe ontwikkeling van op de toekomst gerichte technologieën

 Milieubescherming - klimaatbescherming - duurzaam energiebeleid
- bij het gebied passende beschermingsmaatregelen voor gebieden die bijzonder veel gevaar 

lopen (gevoeligheid)  
- bescherming & efficiënt gebruik van schaarse grondstoffen 
- verantwoordelijk omgaan met grondstoffen
- aanmerkelijke verhoging van de energie-efficiëntie 
- aanmerkelijke reductie van het energieverbruik
- verhoging van het aandeel aan hernieuwbare energieën
- CO2-verlagende maatregelen
- methoden en / of praktijken om dusdanig met schaarse of bedreigde grondstoffen om te 

gaan dat hulpbronnen gespaard worden

 Het scheppen van hoogwaardige banen
- verbetering van de arbeidsvoorwaarden
- het scheppen van op de toekomst gerichte banen
- productiviteitsverhoging
- het laten toenemen van het concurrentievermogen
- het scheppen van 'locatieonafhankelijke' banen
- de toepassing van moderne informatie- en communicatiemedia

 Levenslang leren
- kwaliteitsverbetering van de opleidingsvoorwaarden & het laten toenemen van de 

kwantiteit van het aanbod met name gericht op de kansen van bevolkingsgroepen die 
bijzonder benadeeld worden of gevaar lopen 

- nauwe koppeling tussen vorming en opleiding
- kwalitatief en kwantitatief aan de eisen aangepaste projecten op het gebied van opleiding 
- invoering & toepassing van moderne technologieën & praktijken
- het tot stand brengen en behouden van de opleidingsbereidheid 
- verhoging van de deelname aan bijscholing

 Geïntegreerde stadsontwikkeling 
- hogere verenigbaarheid van openbaar streekvervoer, voetgangers en autoverkeer
- verhoging van de investeringen door ondernemingen, stimulering & behoud van 

werkgelegenheid & verbetering van het sociale leven 
- revitalisering van braakliggende gronden in het stedelijk gebied 
- verhoging van de verblijfskwaliteit in het stedelijk gebied

 Demografische ontwikkeling
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- toepassing van praktijken voor de plaatsonafhankelijke toegang tot diensten (bijv. door het 
realiseren van IT-platforms op het terrein van gezondheidszorg, e-learning, ...) 

- maatregelen voor het vormen / versterkt verkrijgen van gekwalificeerde werknemers
- maatregelen voor het binden van oudere werknemers

 Grensoverschrijdende samenwerking
- verhoging van het aantal grensoverschrijdende contacten (kwalitatief en kwantitatief)
- vorming van duurzame netwerken / langdurige samenwerkingsverbanden
- harmonisering van verschillende systemen / methodes 
- inclusie van nieuwe partners
- het tot stand brengen van financiële onafhankelijkheid
- duurzame grensoverschrijdende kennisoverdracht & -uitwisseling
- gezamenlijke ontwikkeling van het potentieel van partnerregio's 
- infrastructurele verbinding tussen partnerregio's 

 Publiek-private samenwerking

- kwalitatieve verbetering van de projectuitvoering
- versnelling van de projectuitvoering
Met het oog op het vaak parallelle gebruik van de begrippen "goede praktijken" of 
"succesverhalen" aan het begrip "best practices", doet het Europees Parlement de Commissie 
het voorstel aan de hand van de factoren een duidelijke en transparante onderverdeling - in het 
kader van een gradatie - uit te werken die bijdraagt tot het differentiëren van de begrippen. 

Uitwisseling van best practices
Voor de uitwisseling van best practices zijn er organisatorisch meer mogelijkheden. Zo zou het 
aan de ene kant mogelijk moeten zijn dat opdrachtgevers een netwerk initiëren en dit zelf 
dragen of aan de andere kant dat de uitwisseling in het DG Regionaal beleid verankerd is, en 
dat het directoraat deze taak zonder netwerk organiseert. 

Met het oog op de taken die verband houden met het deze uitwisseling, zoals bijvoorbeeld het 
evalueren van best practices, geeft het Europees Parlement - in het kader van het actuele beheer 
- de voorkeur aan een desbetreffende instantie binnen het directoraat-generaal Regionaal beleid 
van de Europese Commissie , die in samenwerking met het netwerk van de regio's het 
evalueren, verzamelen en uitwisselen van best practices organiseert en als voortdurend 
aanspreekpunt zowel voor de aanbod- als de vraagzijde beschikbaar is. Alleen met dit model is 
volgens de visie van het Europees Parlement een langdurige, continue, betrouwbare en 
succesvolle uitwisseling van best practices op het terrein van het cohesiebeleid van de 
Europese Unie mogelijk. 

Projecten voor het vaststellen van de factoren voor best practices (selectie)

Onderzoek en ontwikkeling / innovatie
- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Litouwen)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Duitsland)
- Research of Carbon Materials (Slowakije)

Milieubescherming - klimaatbescherming - duurzaam energiebeleid
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- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Slovenië)
- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (Oostenrijk) 
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Slowakije)

Het scheppen van hoogwaardige banen
- "Brainhunt"- Competition of business plans (Estland)
- Nieuwbouw van het Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie (Duitsland)
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Oostenrijk) 

Levenslang leren
- Fachkraft für Biotechnologie - Duitsland
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre -

Estland
- People for modern office - Slowakije

Geïntegreerde stadsontwikkeling 
- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes "Leipziger Osten" (Duitsland)
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Spanje)
- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum (Duitsland)

Demografische ontwikkeling
- Personalmanagement im Handwerk (Duitsland)
- TELEWORK (Estland) 
- BSR eHealth - Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region  

(DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Grensoverschrijdende samenwerking
- ECRN - European Chemical Regions Network (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)

Publiek-private samenwerking
- "Brainhunt"- Competition of business plans (Estland)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Duitsland)
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