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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dobrych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód 
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

(2008/2061(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 Rady z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2,

– uwzględniając art. 158 i 159 traktatu WE,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z Lizbony z 23 i 24 marca 2000 r.,

– uwzględniając Piąte sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności 
gospodarczej i społecznej – rozwijające się regiony, wzrost gospodarczy w Europie 
(COM(2008)371),

– uwzględniając Zieloną księgę w sprawie spójności terytorialnej – Przekształcenie 
różnorodności terytorialnej w siłę (COM(2008)616),

– uwzględniając komunikat Komisji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” 
(COM(2006)675),

– uwzględniając analizę Departamentu tematycznego – Polityka strukturalna i polityka 
spójności w sprawie dobrych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód 
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych,

– uwzględniając konsultacje społeczne, zorganizowane przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego Parlamentu Europejskiego w dniu 17 lipca 2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Budżetowej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że polityka spójności w UE należy do najważniejszych dziedzin 
polityki, nie tylko ze względu na wielkość środków finansowych, lecz także przede 
wszystkim ze względu na jej znaczenie dla spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej Unii Europejskiej oraz rozwoju wszystkich 268 regionów,

                                               
1 Dz.U. L 239 z 1.9.2006, s. 248.
2 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.
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B. mając na uwadze, że regiony w Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniami, które są 
w znacznej mierze podobne i wynikają z globalizacji i związanej z nimi przyspieszonej 
restrukturyzacji gospodarki, podejmowania stosunków handlowych, ze skutków rewolucji 
technologicznej, z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, zmian demograficznych oraz 
zwiększonej imigracji,

C. mając na uwadze, że wobec tych wyzwań polityka spójności nie może wykorzystać całego 
swojego potencjału do przeciwstawienia się im, ponieważ potencjalni wnioskodawcy 
napotykają na ogromne przeszkody w wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, na przykład:

– duże przeszkody biurokratyczne,
– zbyt obszerne i trudne do zrozumienia przepisy,
– nieprzejrzyste zasady współfinansowania,
– niewielkie szanse na wymianę doświadczeń między podmiotami realizującymi 

projekty oraz
– praktycznie brak możliwości prowadzenia koordynacji międzyregionalnej,

D. mając na uwadze, że wiele pojawiających się nadużyć w dziedzinie polityki spójności 
wynika z istniejących przeszkód,

Likwidacja przeszkód

1. w celu likwidacji powyższych przeszkód wzywa Komisję do:
– stosowania długoterminowych kryteriów oceny projektów, które były 

współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niedokonywania oceny projektów innowacyjnych na podstawie kryteriów oceny, 
które były stosowane do innych projektów, lecz opracowania specyficznych 
kryteriów oceny, dostosowanych do projektów innowacyjnych, a więc zasadniczo 
dopuszczających wyższy limit błędów,

– skrócenia maksymalnego okresu przechowywania dokumentacji projektu w celu 
kontroli przez Komisję Europejską z obecnych 10 lat do 3 lat,

– stosowania kwot ryczałtowych na pomoc techniczną nie tylko do projektów 
w ramach EFS, lecz także do rozszerzenia ich na projekty współfinansowane przez 
EFRR;

2. ponadto zaleca Komisji Europejskiej opracowanie wspólnej koncepcji międzyregionalnej 
wymiany najlepszych praktyk („best practices”), aby podmioty w dziedzinie polityki 
spójności mogły korzystać z doświadczeń innych podmiotów;

Wspólne i tematyczne kryteria wyznaczania „najlepszych praktyk”

3. docenia koncepcję utrwaloną w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych”, aby z jednej strony nagradzać „najlepsze praktyki” corocznym 
wyróżnieniem „REGIO STARS” oraz informować o nich opinię publiczną, a z drugiej 
strony założyć stronę internetową dotyczącą „najlepszych praktyk”;

4. krytykuje niedostateczną przejrzystość obiektywnych zasad, stosowanych przez Komisję 
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Europejską przy wyznaczaniu „najlepszych praktyk”;
5. wzywa Komisję, aby – uwzględniając zróżnicowane stosowanie pojęcia „najlepsze 

praktyki”, jak również stosowanych często równolegle pojęć „dobrych praktyk” („good 
practices”) czy „sukcesów” („success stories”) – opracowała jasny katalog kryteriów 
dostosowanych do polityki spójności, umożliwiający rozgraniczenie „najlepszych 
praktyk” od innych projektów;

6. zaleca Komisji następujące kryteria w celu wyznaczania „najlepszych praktyk”:
− jakość projektu,
− zapewnienie przestrzegania zasady partnerstwa,
− trwałość działania,
− przestrzeganie równości szans,
− innowacyjność projektu,
− efektywność wykorzystania środków,
− czas potrzebny do rozpoczęcia realizacji projektu,
− realizacja projektu zgodnie z ramami czasowymi i organizacyjnymi,
− znacząca moc impulsu dla regionu lub całej UE,
− możliwość przeniesienia projektu w celu jego realizacji również w innych 

regionach Unii Europejskiej;

7. zaleca, na podstawie analizy licznych projektów z wielu regionów Unii Europejskiej, aby 
dla tych dziedzin polityki spójności, które mają szczególne znaczenie dla dalszego 
rozwoju poszczególnych regionów oraz całej UE i które charakteryzują się ogromnym 
zróżnicowaniem w procesie realizacji, określić dodatkowe kryteria wyznaczania 
„najlepszych praktyk”;

8. dla dziedziny „Badania i rozwój/innowacje” zaleca następujące kryteria:

− wysokiej jakości inwestycje w naukę i badania,
− powiązanie gospodarki i nauki,
− powiązanie instytucji naukowych i badawczych,
− dalszy rozwój istniejących i/lub tworzenie nowych przyszłościowych technologii;

9. dla dziedziny „Ochrona środowiska, ochrona klimatu i zrównoważona polityka 
energetyczna” zaleca następujące kryteria:

− działania mające na celu ochronę szczególnie zagrożonych obszarów 
i dostosowane do obszaru (wrażliwość),

− ochrona i efektywne wykorzystanie ograniczonych surowców,
− odpowiedzialne zarządzanie surowcami,
− znaczne zwiększenie efektywności energetycznej,
− znaczne ograniczenie zużycia energii,
− zwiększenie udziału energii odnawialnej,
− działania ograniczające emisję CO2 – działania ograniczające emisje,
− metody i/lub procedury służące oszczędnemu zarządzaniu ograniczonymi 

i zagrożonymi surowcami;

10. dla dziedziny „Tworzenie wartościowych miejsc pracy” zaleca następujące kryteria:
− poprawa warunków pracy,
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− tworzenie przyszłościowych miejsc pracy,
− zwiększenie produktywności,
− zwiększenie konkurencyjności,
− tworzenie miejsc pracy niezależnych od lokalizacji,
− stosowanie nowoczesnych środków informowania i przekazu;

11. dla dziedziny „Uczenie się przez całe życie” zaleca następujące kryteria:

− poprawa jakości warunków edukacji i poszerzenie oferty, ze szczególnym 
uwzględnieniem szans grup społecznych znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji lub szczególnie zagrożonych,

− ścisłe powiązanie edukacji i kształcenia,
− projekty w dziedzinie kształcenia dostosowane do wymogów jakościowych 

i ilościowych,
− wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych technologii i procedur,
− tworzenie i zachowanie gotowości do kształcenia,
− zwiększanie udziału w szkoleniach;

12. dla dziedziny „Zintegrowany rozwój miast” zaleca następujące kryteria:

− lepsze skoordynowanie komunikacji publicznej, pieszych i transportu 
samochodowego,

− zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw, zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia 
oraz poprawa jakości życia społecznego,

− rewitalizacja poprzemysłowych obszarów miejskich,
− poprawa jakości życia w mieście;

13. dla dziedziny „Rozwój demograficzny” zaleca następujące kryteria:
− niezależny od lokalizacji dostęp do usług,
− środki na rzecz lepszego pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników,
− środki na rzecz integracji starszych pracowników;

14. dla dziedziny „Współpraca transgraniczna” zaleca następujące kryteria:
− poprawa kontaktów transgranicznych pod względem jakości i liczby,
− tworzenie trwałych sieci i współpracy długoterminowej,
− harmonizacja zróżnicowanych systemów i procedur,
− angażowanie nowych partnerów,
− tworzenie niezależności finansowej,
− trwały transgraniczny transfer i wymiana wiedzy,
− wspólny rozwój potencjału regionów partnerskich,
− powiązania infrastrukturalne między regionami partnerskimi;

15. dla dziedziny „Partnerstwa publiczno-prywatne” zaleca następujące kryteria:

− poprawa jakości realizacji projektów,
− przyspieszenie realizacji projektów;

16. z uwagi na stosowanie w przyszłości pojęć „najlepszych praktyk”, „dobrych praktyk” i 
„sukcesów” wzywa Komisję Europejską do wypracowania na podstawie kryteriów jasnej 
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i przejrzystej klasyfikacji lub podziału w celu kwalifikowania projektów zgodnie z 
powyższymi określeniami;

Wymiana „najlepszych praktyk”

17. wzywa Komisję Europejską do zorganizowania wymiany „najlepszych praktyk” za 
pośrednictwem sieci regionów koordynowanej przez Komisję Europejską;

18. zaleca Komisji stworzenie w tym celu w ramach istniejącej administracji odpowiedniego 
stanowiska w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, które – w celu 
długoterminowej, stałej, pewnej i skutecznej wymiany „najlepszych praktyk” w dziedzinie 
polityki spójności – zorganizuje we współpracy z siecią regionów ocenę, zgromadzenie 
oraz wymianę najlepszych praktyk, a jako stały punkt kontaktowy będzie do dyspozycji 
zarówno strony oferującej, jak i zgłaszającej zapotrzebowanie;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Polityka regionalna i strukturalna należą do najważniejszych dziedzin polityki w Unii 
Europejskiej. Wynika to nie tylko z wielkości przeznaczanych na nie środków finansowych, 
lecz także przede wszystkim z ich znaczenia dla spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej Unii Europejskiej, jak również dla rozwoju wszystkich 268 regionów. W wielu 
przypadkach regiony Unii Europejskiej muszą stawić czoła podobnym wyzwaniom. Muszą 
przykładowo sprostać globalizacji i związanej z nią przyspieszonej restrukturyzacji 
gospodarki, podejmowaniu stosunków handlowych, skutkom rewolucji technologicznej, 
rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, zmianom demograficznym oraz zwiększonej 
imigracji.

Przeszkody w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

Chociaż celem polityki strukturalnej UE jest wspieranie regionów w przezwyciężaniu 
wyzwań, potencjalni wnioskodawcy napotykają znaczne przeszkody na drodze do 
wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności 
znacznych przeszkód biurokratycznych, zbyt obszernych i trudnych do zrozumienia 
przepisów, częściowo obowiązujących jedynie krótko- bądź średnioterminowo, czy też 
nieprzejrzystych zasad współfinansowania.

Na przykład z uwagi na wymogi biurokratyczne podmioty odpowiedzialne za projekt są 
obecnie zobowiązane do przechowywania dokumentacji projektu przez okres 10 lat po jego 
zakończeniu, aby była dostępna na wypadek ewentualnych kontroli podejmowanych przez 
Komisję. Przepis ten stanowi nadmierne obciążenie biurokratyczne w szczególności 
w przypadku małych projektów. Dla jego zmniejszenia i ograniczenia biurokracji Parlament 
Europejski wzywa do skrócenia tego okresu do trzech lat.

Oprócz tych przeszkód biurokratycznych często po stronie wnioskodawców projektów 
istnieją znaczne braki w zakresie wyposażenia technicznego, które ma duże znaczenie dla 
realizacji projektów. Chociaż w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego istnieją kwoty ryczałtowe przeznaczane na pomoc techniczną, to nie ma takiej 
możliwości w przypadku projektów otrzymujących środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Z tego względu Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do 
zapewnienia takich kwot ryczałtowych na pomoc techniczną również dla projektów 
współfinansowanych przez EFRR.

Ponadto w odniesieniu do projektów istnieje problem z kryteriami oceny Komisji 
Europejskiej, ponieważ kryteria te nie mają charakteru długoterminowego. Uwzględniając 
związaną z tym niepewność dla podmiotów odpowiedzialnych za projekty, Parlament 
Europejski wzywa Komisję do stosowania długoterminowych kryteriów oceny oraz 
dokonywania oceny projektów na podstawie kryteriów, które obowiązywały w okresie 
realizacji projektu. Jednakże również w przypadku projektów innowacyjnych kryteria oceny 
stosowane przez Komisję Europejską stanowią znaczny problem. Polega on na tym, że 
w przypadku projektów innowacyjnych stosuje się te same kryteria oceny, co w odniesieniu 
do pozostałych projektów. To niesprawiedliwe dla projektów innowacyjnych, w których 
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oczywiście istnieje znacznie większe ryzyko popełnienia błędów czy nawet poniesienia 
porażki niż w przypadku innych projektów. Uwzględniając przede wszystkim cel lizboński, 
polegający na uczynieniu UE najbardziej innowacyjnym obszarem gospodarczym świata, 
Parlament Europejski zaleca dopuszczenie przy tych projektach wyższego limitu błędów. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyko stłumienia innowacyjnych koncepcji, co byłoby 
niekorzystne dla UE z punktu widzenia celu lizbońskiego oraz znaczenia polityki spójności 
w UE.

Za kolejną przeszkodę na drodze do efektywnego wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych można uznać obecnie niewielkie szanse wymiany doświadczeń między 
podmiotami realizującymi projekty oraz praktycznie brak możliwości prowadzenia 
koordynacji międzyregionalnej. Pokonanie tej przeszkody, wciąż dość istotnej z punktu 
widzenia podmiotów odpowiedzialnych za projekt, jak również z punktu widzenia regionów, 
już w krótkim terminie miałoby pozytywny pośredni wpływ także na pokonanie przeszkód 
biurokratycznych oraz zrozumienie istniejących przepisów czy nieprzejrzystych zasad 
współfinansowania.

Najlepsze praktyki – koncepcja pokonania istniejących przeszkód

Sposobem pokonania tych przeszkód i zwalczania związanych z nimi często nadużyć przy 
wykorzystaniu funduszy spójności Unii Europejskiej jest rozwój spójnej koncepcji 
międzyregionalnej wymiany najlepszych praktyk (best practices), aby podmioty w regionach 
mogły korzystać z doświadczeń innych podmiotów. Jest to celem niniejszego sprawozdania. 
Jednakże w odniesieniu do tej koncepcji pojawiają się problemy merytoryczne 
i organizacyjne. Jednym z najważniejszych jest wyjaśnienie, czym są najlepsze praktyki. 
Wprawdzie pojęcie to jest często wykorzystywane w różnych dziedzinach – również 
równolegle z pojęciami „dobrych praktyk” i „sukcesów” – to jednak brak jasnej 
i jednoznacznej definicji. Na przykład Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji 
Europejskiej w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” wyznacza 
najlepsze praktyki, które są nagradzane corocznym wyróżnieniem „REGIO STARS” 
i przedstawiane opinii publicznej, również za pośrednictwem Internetu. Jednakże obecnie 
wybór dokonywany jest w nieprzejrzystych warunkach, w oparciu o niedokładnie określone 
obiektywne podstawy.

Ogólne i tematyczne kryteria wyznaczania najlepszych praktyk
Wobec istniejących wyzwań w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej możliwe jest 
określenie pewnych kryteriów, które mogą być przydatne przy wyznaczaniu najlepszych 
praktyk. Parlament Europejski zaleca w tym celu następujące kryteria:

− jakość projektu,
− zapewnienie przestrzegania zasady partnerstwa,
− trwałość działania,
− przestrzeganie równości szans,
− innowacyjność projektu,
− efektywność wykorzystania środków
− czas potrzebny do rozpoczęcia realizacji projektu,
− realizacja projektu zgodnie z ramami czasowymi i organizacyjnymi,
− znacząca moc impulsu dla regionu lub całej UE,



PE418.035v01-00 10/13 PR\759517PL.doc

PL

− możliwość przeniesienia projektu w celu jego realizacji również w innych regionach Unii 
Europejskiej.

Dla tych dziedzin polityki spójności, które mają szczególne znaczenie dla poszczególnych 
regionów, jak również dla dalszego rozwoju całej UE, i które charakteryzują się ogromnym 
zróżnicowaniem w procesie realizacji, konieczne jest określenie specyficznych kryteriów, 
które będą stanowić uzupełnienie ogólnych kryteriów w procesie wyznaczania najlepszych 
praktyk. Dotyczy to ośmiu dziedzin.

 Badania i rozwój / innowacje:
− wysokiej jakości inwestycje w naukę i badania,
− powiązanie gospodarki i nauki,
− powiązanie instytucji naukowych i badawczych,
− dalszy rozwój istniejących i/lub tworzenie nowych przyszłościowych technologii,

 Ochrona środowiska – ochrona klimatu – zrównoważona polityka energetyczna:
− działania mające na celu ochronę szczególnie zagrożonych obszarów i dostosowane do 

obszaru (wrażliwość),
− ochrona i efektywne wykorzystanie ograniczonych surowców,
− odpowiedzialne zarządzanie surowcami,
− znaczne zwiększenie efektywności energetycznej,
− znaczne ograniczenie zużycia energii,
− zwiększenie udziału energii odnawialnej,
− działania ograniczające emisję CO2,
− metody i/lub procedury służące oszczędnemu zarządzaniu ograniczonymi i zagrożonymi 

surowcami,

 Tworzenie wartościowych miejsc pracy:
− poprawa warunków pracy,
− tworzenie przyszłościowych miejsc pracy,
− zwiększenie produktywności,
− zwiększenie konkurencyjności,
− tworzenie miejsc pracy o „niezależnej lokalizacji”,
− stosowanie nowoczesnych środków informowania i przekazu,

 Uczenie się przez całe życie:
− poprawa jakości warunków edukacji i zwiększenie wielkości oferty, ze szczególnym 

uwzględnieniem szans grup społecznych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
lub szczególnie zagrożonych,

− ścisłe powiązanie edukacji i kształcenia,
− projekty w dziedzinie kształcenia dostosowane do wymogów jakościowych i ilościowych,
− wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych technologii i procedur,
− tworzenie i zachowanie gotowości do kształcenia,
− zwiększanie udziału w szkoleniach,

 Zintegrowany rozwój miast:
− lepsze skoordynowanie komunikacji publicznej, pieszych i transportu samochodowego,
− zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw, zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia oraz 
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poprawa jakości życia społecznego,
− rewitalizacja poprzemysłowych obszarów miejskich,
− poprawa jakości życia w mieście,

 Rozwój demograficzny:
− stosowanie procedur dostępu do usług niezależnego od lokalizacji (np. poprzez tworzenie 

platform informatycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, e-kształcenia itp.),
− środki na rzecz stworzenia/lepszego pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników,
− środki na rzecz integracji starszych pracowników,

 Współpraca transgraniczna:
− poprawa kontaktów transgranicznych (jakościowa i ilościowa),
− tworzenie trwałych sieci/współpracy długoterminowej,
− harmonizacja zróżnicowanych systemów/procedur,
− angażowanie nowych partnerów,
− tworzenie niezależności finansowej,
− trwały transgraniczny transfer i wymiana wiedzy,
− wspólny rozwój potencjału regionów partnerskich,
− powiązania infrastrukturalne między regionami partnerskimi,

 Partnerstwo publiczno-prywatne:
− poprawa jakości realizacji projektów,
− przyspieszenie realizacji projektów.

Ze względu na często równoległe stosowanie pojęć „dobrych praktyk” i „sukcesów” oraz 
pojęcia „najlepszych praktyk” Parlament Europejski proponuje Komisji wypracowanie na 
podstawie kryteriów jasnej i przejrzystej klasyfikacji – w sensie podziału na kategorie – która 
przyczyni się do rozróżnienia pojęć.

Wymiana najlepszych praktyk
Istnieje wiele organizacyjnych możliwości wymiany najlepszych praktyk. Na przykład 
z jednej strony możliwe byłoby założenie i prowadzenie sieci przez same podmioty 
realizujące projekty, a z drugiej strony – zorganizowanie wymiany w ramach Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regionalnej, realizującej to zadanie bez pośrednictwa sieci.

Biorąc pod uwagę zadania związane z wymianą, jak na przykład ocenę najlepszych praktyk, 
Parlament Europejski preferuje stworzenie w ramach istniejącej administracji odpowiedniego 
stanowiska w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, w ramach 
którego, we współpracy z siecią regionów, zapewniono by ocenę, zgromadzenie i wymianę 
najlepszych praktyk oraz które byłoby stałym punktem kontaktowym dostępnym zarówno dla 
strony oferującej, jak i dla strony zgłaszającej zapotrzebowanie. Zdaniem Parlamentu 
Europejskiego jedynie w takim modelu możliwa jest długoterminowa, stała, pewna i 
skuteczna wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej.

Projekty służące wyznaczeniu kryteriów najlepszych praktyk (wybór)

Badania i rozwój / innowacje:
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- Lasers for Micromachining and Diagnostics [Lasery w mikroobróbce maszynowej 
i diagnostyce] (Litwa),

- NaMLab – Nanoelectronic Materials Laboratory [Laboratorium Materiałów 
Nanoelektronicznych] (Niemcy),

- Research of Carbon Materials [Badania nad materiałami zawierającymi węgiel] 
(Słowacja);

Ochrona środowiska – ochrona klimatu – zrównoważona polityka energetyczna:
- Centre of Excellence for Environmental Technologies [Centrum Doskonałości 

Technologii Ochrony Środowiska] (Słowenia),
- MOBIZENT – Mobilitätszentrale Burgenland [Centrala Mobilności w Burgenlandzie] 

(Austria),
- Reconstruction of a Minor Water Plant [Rekonstrukcja małej elektrowni wodnej] 

(Słowacja);

Tworzenie wartościowych miejsc pracy:
- „Brainhunt” – Competition of business plans [„Brainhunt” – konkurs biznesplanów] 

(Estonia),
- Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie [Przebudowa Instytutu 

Terapii Komórkowej i Immunologii im. Fraunhofera] (Niemcy),
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs [Opracowanie narzędzi 

zarządzania wiedzą w MŚP] (Austria);

Uczenie się przez całe życie:
- Fachkraft für Biotechnologie [Specjaliści ds. biotechnologii] (Niemcy),
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre 

[Rozwój szkoleń i środowiska szkoleniowego w Centrum Szkoleń Zawodowych w Narva] 
(Estonia),

- People for modern office [Ludzie w nowoczesnym biurze] (Słowacja);

Zintegrowany rozwój miast:
- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes „Leipziger Osten“ [Rozwój 

problematycznej dzielnicy miasta „Lipsk Wschodni“] (Niemcy),
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada [Projekt rozbudowy Parque de 

las Ciencias w Granadzie] (Hiszpania),
- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum [Urbanistyczne zwiększenie 

atrakcyjności wizerunku miejscowości Hörnum] (Niemcy);

Rozwój demograficzny:
- Personalmanagement im Handwerk [Zarządzanie zasobami ludzkimi w rzemiośle] 

(Niemcy),
- TELEWORK [Telepraca] (Estonia),
- BSR eHealth – Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region

[Zintegrowane regionalne struktury opieki zdrowotnej: e-zdrowie w regionie Morza 
Bałtyckiego] (Niemcy – Dania – Szwecja – Norwegia – Finlandia – Litwa – Polska);

Współpraca transgraniczna:
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- ECRN – European Chemical Regions Network [Europejska Sieć Regionów 
Chemicznych] (Hiszpania – Niemcy – Estonia – Polska – Holandia – Włochy – Wielka 
Brytania),

- Baltic Sea Virtual Campus [Wirtualny Kampus Bałtycki] (Niemcy – Dania – Szwecja –
Finlandia – Łotwa – Litwa – Rosja – Polska),

- New Hansa [Nowa Hanza] (Niemcy – Dania – Szwecja – Finlandia – Łotwa – Litwa –
Polska);

Partnerstwa publiczno-prywatne:
- „Brainhunt” – Competition of business plans [„Brainhunt” – konkurs biznesplanów] 

(Estonia),
- NaMLab – Nanoelectronic Materials Laboratory [Laboratorium Materiałów 

Nanoelektronicznych] (Niemcy).
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