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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cele mai bune practici din domeniul politicii regionale şi obstacolele din calea 
utilizării fondurilor structurale

(2008/2061(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European şi Fondul de coeziune1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională2,

– având în vedere articolele 158 şi 159 din tratat,

– având în vedere concluziile Consiliului European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000, 

– având în vedere Al cincilea raport intermediar privind coeziunea economică şi socială –
Regiuni în creştere, o Europă în creştere (COM(2008)0371),

– având în vedere Cartea verde privind coeziunea teritorială – Transformarea diversităţii 
teritoriale într-un avantaj (COM(2008)0616),

– având în vedere Comunicarea Comisiei „Regiunile, actori ai schimbării economice” 
(COM(2006)0675),

– având în vedere studiul efectuat de Departamentul Tematic Politici Structurale şi de 
Coeziune privind „Bunele practici în domeniul politicii regionale şi obstacolele în calea 
utilizării fondurilor structurale”,

– având în vedere audierea publică organizată de Comisia pentru dezvoltare regională a 
Parlamentului European din 17 iulie 2008,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
bugete (A6-0000/2009),

A. întrucât politica de coeziune din Uniunea Europeană - nu numai din punct de vedere al 
mijloacelor financiare, ci, mai ales, al importanţei sale pentru coeziunea socială, 
economică şi teritorială a Uniunii Europene, precum şi pentru dezvoltarea celor 268 de 
regiuni ale acesteia - aparţine celor mai importante politici;

                                               
1 JO L 239, 1.9.2006, p.248.
2 JO L 210, 31.7.2006, p.1.
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B. întrucât regiunile din Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu provocări 
asemănătoare ridicate de globalizare şi restructurările economice accelerate legate de 
aceasta, de liberalizarea relaţiilor comerciale, de consecinţele revoluţiei tehnologice, de 
dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere, de schimbările demografice, precum şi de 
creşterea nivelului imigraţiei;

C. întrucât, date fiind actualele provocări, politica de coeziune nu îşi poate realiza pe deplin 
potenţialul de a sprijini regiunile în soluţionarea acestora, deoarece potenţialii solicitanţi se 
văd puşi în faţa unor serioase obstacole în ceea ce priveşte utilizarea resurselor structurale 
ale Uniunii Europene, cum ar fi: 
- obstacole birocratice importante
- culegeri de norme prea voluminoase şi greu de înţeles
- reglementări privind co-finanţarea lipsite de transparenţă
- şanse mici pentru schimbul de experienţă dintre susţinătorii proiectelor, precum şi 
- posibilităţi nedezvoltate de coordonare interregională 

D. întrucât numeroase deficienţe actuale ale politicii de coeziune au drept cauză obstacolele 
existente,

Eliminarea obstacolelor 
1. solicită Comisiei să acţioneze în vederea eliminării obstacolelor menţionate, 

- să instituie pe termen lung criterii de evaluare pentru proiectele cofinanţate din fonduri 
structurale ale Uniunii Europene

- să nu aplice proiectelor de inovare aceleaşi criterii de evaluare aplicabile altor proiecte, 
ci să elaboreze criterii de evaluare specifice, respectiv adaptate proiectelor de inovare, 
care să permită în esenţă o mai largă marjă de eroare

- să reducă de la zece ani, în prezent, la trei ani durata maximă impusă pentru arhivare a 
dosarelor de proiect, necesară în scopuri de control efectuat de către Comisia Europeană

- să utilizeze sumele forfetare pentru ajutoare tehnice nu numai în cazul proiectelor FSE, 
ci şi în cazul proiectelor co-finanţate de către FEDR;

2. recomandă, în plus, Comisiei Europene dezvoltarea unei abordări concertate în materie de 
schimburi interregionale de practici confirmate (cele mai bune practici - best practices), 
pentru a favoriza schimburile de experienţă între actorii din domeniul politicii de coeziune;

Criterii generale şi specifice pentru definirea celor mai bune practici
3. salută demersul din cadrul iniţiativei „Regiunile, actori ai schimbării economice”, care 

vizează, pe de o parte, determinarea unor „cele mai bune practici” prin intermediul acordării 
unei distincţii anuale denumită „REGIO STARS”, precum şi diseminarea acestora în rândul 
opiniei publice, iar pe de altă parte crearea unui site de internet dedicat „celor mai bune 
practici”;

4. critică lipsa de transparenţă a principiilor obiective alese de către Comisia Europeană pentru 
definirea „celor mai bune practici”;

5. solicită Comisiei, având în vedere utilizarea largă a noţiunii de „cele mai bune practici”, ca 
şi a noţiunilor similare, adeseori folosite în paralel, de „bune practici” sau „poveşti de 
succes”, să stabilească un catalog de criterii clar, adaptat politicii de coeziune, care să 
permită distincţia faţă de „cele mai bune practici” din alte proiecte;
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6. recomandă Comisiei să aibă în vedere următoarele aspecte în identificarea „celor mai bune 
practici”: 

- calitatea proiectului 
- respectarea principiului parteneriatului 
- durabilitatea măsurii
- respectarea egalităţii şanselor
- gradul de inovaţie al proiectului 
- eficienţa utilizării mijloacelor  
- durata proiectului până la iniţierea punerii în aplicare 
- punerea în aplicare la timp şi cu respectarea cerinţelor administrative a proiectului
- forţa semnificativă de impulsionare la nivelul regiunii sau al UE în ansamblu
- capacitatea de transfer al proiectului, în sensul aplicării sale şi în alte regiuni ale Uniunii 

Europene
7. recomandă stabilirea de parametri suplimentari pentru calificarea de „cele mai bune 

practici” pe baza analizei numeroaselor proiecte din cadrul politicii de coeziune, din multe 
regiuni ale Uniunii Europene, care prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea regiunilor 
individuale, dar şi a Uniunii Europene în ansamblu şi caracterizate printr-o mare diversitate 
la nivel de execuţie;

8. recomandă, pentru domeniul „Cercetare şi dezvoltare/inovare”, următorii parametri:
- investiţii de înaltă calitate în activităţi ştiinţifice şi de cercetare
- corelarea activităţilor economice şi ştiinţifice 
- coordonarea între institutele de ştiinţă şi de cercetare
- dezvoltarea în continuare sau lansarea de tehnologii orientate către viitor

9. recomandă, pentru domeniul „Protecţia mediului, combaterea schimbărilor climatice şi 
politica energetică durabilă”, următorii parametri:

- măsuri de protecţie destinate domeniilor ameninţate în mod special şi adecvate 
(sensibilitate)

- protecţia şi utilizarea eficientă a resurselor rare 
- gestiunea responsabilă a resurselor
- creşterea considerabilă a eficienţei energetice 
- reducerea considerabilă a consumului energetic
- creşterea ponderii energiei regenerabile
- măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2  
- metode şi/sau procedee pentru gestionarea raţională a resurselor rare sau ameninţate cu 

epuizarea

10. recomandă, pentru domeniul „Crearea de locuri de muncă de înaltă calitate”, următorii 
parametri:

- ameliorarea condiţiilor de muncă
- crearea de locuri de muncă de viitor
- creşterea productivităţii
- creşterea competitivităţii 
- crearea de locuri de muncă fără constrângeri de amplasament 
- utilizarea de mijloace moderne de informare şi comunicare
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11. recomandă, pentru domeniul „Învăţare continuă”, următorii parametri: 
- ameliorarea condiţiilor din domeniul educaţiei şi creşterea gamei de oferte educaţionale, 

punând accentul pe oportunităţile oferite categoriilor sociale deosebit de defavorizate 
sau ameninţate; 

- o strânsă corelare între educaţie şi formare 
- proiecte de formare adaptate exigenţelor, din punct de vedere calitativ şi cantitativ 
- introducerea şi utilizarea de tehnologii şi metode moderne
- crearea şi menţinerea disponibilităţii pentru formare profesională 
- creşterea ratei de participare la activităţi de perfecţionare

12. recomandă, pentru domeniul „Dezvoltare urbană integrată”, următorii parametri:

- o mai bună compatibilitate între transporturile în comun, circulaţia pietonală şi auto
- creşterea investiţiilor antreprenoriale, relansarea şi menţinerea nivelului de ocupare şi 

îmbunătăţirea vieţii sociale 
- valorificarea terenurilor urbane în părăsire 
- creşterea calităţii vieţii în spaţiul urban

13. recomandă, pentru domeniul „Evoluţie demografică”, următorii parametri:

- acces la servicii, fără constrângeri de amplasament 
- măsuri pentru stimularea atragerii de mână de lucru calificată
- măsuri de integrare a lucrătorilor mai vârstnici

14. recomandă, pentru domeniul „Cooperare transfrontalieră”, următorii parametri:

- intensificarea contactelor transfrontaliere, din punct de vedere calitativ şi cantitativ 
- crearea de reţele de cooperare durabilă şi/sau pe termen lung
- armonizarea diverselor sisteme şi proceduri 
- crearea de noi parteneriate
- realizarea independenţei financiare
- transferuri şi schimburi transfrontaliere durabile de cunoştinţe
- dezvoltarea în comun a potenţialului regiunilor partenere 
- conectarea la nivel de infrastructură între regiunile partenere

15. recomandă, pentru domeniul „Parteneriate public-privat”, următorii parametri: 
- ameliorarea calitativă a punerii în aplicare a proiectelor
- accelerarea punerii în aplicare a proiectelor

16. invită Comisia Europeană, referitor la utilizarea în viitor a noţiunilor de „cele mai bune 
practici”, „bune practici” şi „poveşti de succes”, să elaboreze, pe baza acestor parametri, o 
clasificare şi o ierarhizare clare şi transparente, destinate calificării proiectelor conform 
noţiunilor menţionate.

Schimbul de „cele mai bune practici”
17. invită Comisia Europeană să organizeze schimbul de „cele mai bune practici” prin 

intermediul unei reţele interregionale coordonate de către Comisie;

18. recomandă Comisiei înfiinţarea, în cadrul actualei organigrame, a unui serviciu adecvat al 
Direcţiei Generale Politică Regională, care să organizeze, în cooperare cu reţeaua 
interregională, evaluarea, colectarea şi schimbul de „cele mai bune practici”, în vederea 
asigurării pe termen lung a unui schimb continuu, fiabil şi de succes de „cele mai bune 
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practici” în domeniul politicii de coeziune, şi care să se constituie într-un interlocutor 
permanent pentru ambele părţi implicate - cererea şi oferta;

19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Politica regională şi structurală se numără printre cele mai importante domenii politice ale 
Uniunii Europene. Nu numai din punct de vedere al mijloacelor financiare, ci, mai ales, pentru 
importanţa ei pentru coeziunea socială, economică şi teritorială a Uniunii Europene, precum şi 
pentru dezvoltarea celor 268 de regiuni ale acesteia. În multe locuri, regiunile Uniunii 
Europene sunt confruntate, în mare măsură, cu provocări similare. Astfel, ele trebuie să se 
confrunte cu globalizarea şi restructurările economice accelerate legate de aceasta, deschiderea 
relaţiilor comerciale, consecinţele revoluţiei tehnologice, dezvoltarea economiei bazată pe 
cunoaştere, transformările demografice, precum şi cu creşterea nivelului imigraţiei.

Obstacole în utilizarea fondurilor structurale 
Deşi obiectivul politicii structurale a UE este de a sprijini regiunile în soluţionarea provocărilor, 
potenţialii solicitanţi se văd puşi în faţa unor serioase obstacole în ceea ce priveşte utilizarea 
fondurilor structurale ale Uniunii Europene. Este vorba, printre altele, de obstacole birocratice 
importante, de culegeri de norme prea voluminoase şi greu de înţeles, sau norme aplicabile 
numai pe termen scurt sau mediu sau de reglementări lipsite de transparenţă privind 
cofinanţarea. 
Astfel, din cauza birocraţiei, coordonatorii de proiect trebuie, în prezent, să păstreze 
documentaţia timp de zece ani după terminarea proiectului, pentru a o prezenta în cazul 
eventualelor controale întreprinse de Comisie. Această reglementare necesită formalităţi 
birocratice exagerate, în special în cazul proiectelor mici. Pentru a le reduce la minim şi în 
vederea înlăturării birocraţiei, Parlamentul European solicită reducerea acestei perioade la trei 
ani.
În afara acestor sarcini birocratice, în cazul solicitanţilor de proiecte există deficienţe 
semnificative în ceea ce priveşte dotările tehnice, care prezintă o importanţă deosebită pentru 
punerea în aplicare a proiectului. În timp ce proiectele, care sunt cofinanţate de FSE (Fondul 
Social European), prevăd pentru echipamentele auxiliare tehnice sume forfetare, în cazul 
proiectelor unde fondurile provin de la FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), 
acest lucru nu este posibil. Din acest motiv, Parlamentul European solicită Comisiei Europene 
garantarea unor astfel de sume forfetare pentru echipamentele auxiliare tehnice şi în cazul 
proiectelor cofinanţate de FEDR.
În plus, în ceea ce priveşte criteriile de evaluare ale Comisiei Europene, o problemă în cazul 
proiectelor o reprezintă faptul că aceste criterii nu sunt valabile pe termen lung. Din cauza 
nesiguranţei existente pentru coordonatorii de proiecte, Parlamentul European solicită Comisiei 
stabilirea pe termen lung a criteriilor de evaluare şi clasificarea proiectelor în funcţie de 
criteriile valabile în momentul punerii în aplicare a proiectului. Criteriile de evaluare ale 
Comisiei Europene reprezintă, desigur, o problemă serioasă şi în cazul proiectelor inovative. 
Acest lucru se bazează pe faptul că în cazul proiectelor inovative se aplică aceleaşi criterii de 
evaluare ca şi în cazul celorlalte tipuri de proiecte. Iar acest lucru nu este corect în ceea ce 
priveşte proiectele inovative, în cazul cărora, în mod normal, riscul de a comite greşeli sau 
chiar de a eşua este considerabil mai mare decât în cazul celorlalte proiecte. Având în vedere şi 
obiectivul stabilit la Lisabona, de a transforma Uniunea Europeană în cel mai inovativ spaţiu 
economic din întreaga lume, Parlamentul European recomandă acceptarea unei marje de eroare 
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mai ridicate în cazul acestor proiecte. În caz contrar, există pericolul de a înăbuşi iniţiativele 
inovative, lucru care ar putea afecta obiectivul stabilit la Lisabona şi importanţa politicii de 
coeziune din cadrul Uniunii.
Un alt obstacol în calea utilizării eficiente a fondurilor structurale o reprezintă şansele actuale 
limitate pentru un schimb de experienţă între promotorii de proiecte, precum şi posibilităţile 
reduse de coordonare interregională. Depăşirea de către coordonatorii de proiecte, precum şi de 
către regiuni a acestor dificultăţi, în continuare serioase, ar avea deja pe termen scurt un efect 
pozitiv care s-ar produce, în mod indirect, şi asupra înlăturării sarcinilor birocratice, a 
înţelegerii reglementărilor existente sau a dispoziţiilor de cofinanţare netransparente.

Best practices (cele mai bune practici)- o metodă pentru depăşirea obstacolelor existente 
O soluţie pentru depăşirea acestor obstacole şi a prejudiciilor apărute, deseori, din această 
cauză în momentul utilizării mijloacelor financiare de coeziune ale Uniunii Europene o 
reprezintă crearea unei metode concentrate în vederea schimbului interregional de bune practici 
(best practices), pentru ca actorii implicaţi din regiuni să poată recurge la experienţa celorlalţi. 
Acesta este obiectivul prezentului raport. În mod evident, în acest sens există atât întrebări 
legate de conţinut, cât şi de natură organizatorică. Una dintre cele mai importante este aceea de 
a explica ce reprezintă de fapt noţiunea de cele mai bune practici (best practices). În ciuda 
faptului că acest termen este folosit frecvent şi în multe domenii – parţial şi în paralel cu 
termeni precum „bune practici”(good practice) sau „poveşti de succes”(sucess stories), lipseşte, 
totuşi, o definiţie clară şi univocă. De exemplu, Direcţia Generală Politică Regională a 
Comisiei Europene stabileşte în cadrul iniţiativei „Regiunile, actori ai schimbării economice” 
acele bune practici (best practices), care sunt distinse cu premiul anual „REGIO STARS” şi 
care sunt făcute public, printre altele, şi pe internet. În mod evident, alegerea se desfăşoară într-
un cadru transparent, pe baza unor principii obiective, care nu sunt definite cu exactitate. 

Criterii generale şi specifice pentru stabilirea celor mai bune practici (best practices) 
Având în vedere provocările actuale, se pot stabili anumiţi factori pentru domeniul politicii de 
coeziune a Uniunii Europene, care ar putea fi utili în vederea identificării celor mai bune 
practici (best practices). În acest sens, Parlamentul European recomandă următoarele puncte: 

- calitatea proiectului
- garantarea principiului parteneriatului 
- durabilitatea măsurilor
- respectarea egalităţii de şanse
- originalitatea proiectului 
- eficienţa mijloacelor utilizate, precum şi 
- durata proiectului până la iniţierea punerii în aplicare 
- punerea în aplicare la timp şi cu respectarea cerinţelor administrative a proiectului
- forţa semnificativă de impulsionare la nivelul regiunii sau al UE în ansamblu
- portabilitatea proiectului, în sensul punerii sale în aplicare şi în alte regiuni din Uniunea 

Europeană. 
În ceea ce priveşte domeniile politicii de coeziune, care prezintă o importanţă deosebită pentru 
fiecare regiune în parte, precum şi pentru dezvoltarea întregii Uniuni Europene şi care se 
remarcă prin diversitatea posibilităţilor de punere în aplicare, este necesară utilizarea unor 
factori specifici, care să fie folosiţi în plus faţă de factorii generali pentru calificarea celor mai 
bune practici (best practices). Este vorba de opt sectoare. 
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 Cercetare şi dezvoltare / inovare
- investiţii de calitate în ştiinţă şi cercetare
- conexiunea dintre economie şi ştiinţă 
- conexiunea dintre institutele de ştiinţă şi instituţiile de cercetare  
- dezvoltarea şi/sau crearea de tehnologii orientate spre viitor

 Protecţia mediului - combaterea schimbărilor climatice – politica energetică durabilă
- măsuri de protecţie destinate domeniilor ameninţate în mod special şi adecvate 

(sensibilitate)  
- conservarea şi folosirea eficientă a resurselor rare 
- gestiunea responsabilă a resurselor
- creşterea considerabilă a eficienţei energetice 
- reducerea considerabilă a consumului energetic
- creşterea ponderii energiilor regenerabile
- măsuri în vederea reducerii emisiilor de CO2 
- metode şi/sau procedee în vederea utilizării durabile a celor mai rare materii prime sau a 

celor ameninţate cu epuizarea  

 Crearea de locuri de muncă de calitate
- ameliorarea condiţiilor de muncă
- crearea de locuri de muncă de viitor
- creşterea productivităţii
- creşterea competitivităţii 
- crearea unor locuri de muncă „independente de loc“
- folosirea unor mijloace moderne de informare şi comunicare 

 Învăţarea continuă
- îmbunătăţirea calitativă a condiţiilor de studiu şi creşterea gamei de oferte educaţionale, în 

special în ceea ce priveşte şansele pentru cele mai dezavantajate şi mai vulnerabile categorii 
de populaţie 

- o strânsă corelare între educaţie şi formare
- proiecte de formare adaptate exigenţelor, din punct de vedere calitativ şi cantitativ 
- introducerea şi utilizarea tehnologiilor şi procedeelor moderne
- crearea şi menţinerea disponibilităţii pentru formare profesională 
- creşterea nivelului de participare la programele de formare profesională continuă

 Dezvoltarea urbană integrată 
- o mai mare compatibilitate între transportul public de călători, pietoni şi circulaţia rutieră
- creşterea investiţiilor antreprenoriale, stimularea şi asigurarea ocupării forţei de muncă, 

precum şi îmbunătăţirea vieţii sociale 
- valorificarea terenurilor urbane în părăsire 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiul urban

 Evoluţia demografică
- aplicarea procedurii accesului la servicii, indiferent de loc (de exemplu, prin crearea unor 

platforme IT în domeniul asistenţei medicale, e-learning, ...) 
- măsuri în vederea pregătirii/atragerii de forţă calificată de muncă
- măsuri pentru integrarea angajaţilor mai vârstnici
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 Cooperarea transfrontalieră
- creşterea legăturilor transfrontaliere (din punct de vedere cantitativ şi calitativ)
- constituirea unor reţele de durată/a unor cooperări pe termen lung
- armonizarea diferitelor sisteme/procedee 
- crearea de noi parteneriate
- realizarea independenţei financiare
- transfer şi schimb de experienţă transfrontaliere durabile
- dezvoltarea în comun a potenţialului regiunilor partenere 
- conexiunea infrastructurală între regiunile partenere 

 Parteneriate publice-private

- ameliorarea calitativă a punerii în aplicare a proiectelor
- accelerarea punerii în aplicare a proiectelor
În ceea ce priveşte utilizarea, deseori în mod paralel, a noţiunilor de „bune practici” (good 
practices) sau „poveşti de succes” (sucess stories) cu a termenului „cele mai bune practici” 
(best practices), Parlamentul European a propus Comisiei, ca pe baza parametrilor, să se 
stabilească o clasificare clară şi transparentă – în sensul unei gradaţii -, care să contribuie la 
diferenţierea termenilor. 

Schimbul de bune practici (best practices) 
Din punct de vedere organizatoric, în ceea ce priveşte schimbul de cele mai bune practici (best 
practices) există mai multe posibilităţi. De exemplu, ar fi posibil, pe de o parte, ca 
întreprinzătorul să pună bazele unei reţele, pe care să o întreţină singur, iar pe de altă parte, este 
posibil schimbul prevăzut de Direcţia Generală Politică Regională, care gestionează aceste 
sarcini în lipsa unei reţele. 

În ceea ce priveşte responsabilităţile legate de acest schimb, cum ar fi de exemplu evaluarea 
celor mai bune practici (best practices), Parlamentul European preferă crearea unui organism 
competent în cadrul Direcţiei Generale Politică Regională a Comisiei Europene – în cadrul 
administraţiei actuale - care, în colaborare cu reţeaua regiunilor, să organizeze evaluarea, 
colectarea precum şi schimbul de bune practici (best practices) şi care să constituie partener de 
legătură atât pentru partea ofertantă, cât şi pentru partea solicitantă. În opinia reprezentanţilor 
Parlamentului European, doar prin intermediul acestui model este posibil un schimb pe termen 
lung, continuu, fiabil şi eficient de bune practici (best practices) în domeniul politicii de 
coeziune a Uniunii Europene. 

Proiecte pentru stabilirea parametrilor privind cele mai bune practici (best practices) 
(selecţie)

Cercetare şi dezvoltare / inovare
- Lasere pentru microechipamente şi diagnostic (Lasers for Micromachining and 

Diagnostics) (Lituania)
- NaMLab - Laboratoare pentru materiale nanoeletronice (Nanoelectronic Materials 

Laboratory) (Germania)
- Cercetarea privind materialele carbonice (Research of Carbon Materials) (Slovacia)
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Protecţia mediului - combaterea schimbărilor climatice – politica energetică durabilă
- Centre de excelenţă pentru tehnologii de mediu (Centre of Excellence for Environmental 

Technologies) (Slovenia) 
- MOBIZENT – Centrul de mobilitate Burgenland (Austria) 
- Reconstrucţia unei instalaţii hidroelectrice de mici dimensiuni (Reconstruction of a Minor 

Water Plant) (Slovacia)

Crearea de locuri de muncă de calitate
- “Brainhunt”- concurenţa între planurile de afaceri (Competition of business plans) (Estonia)
- Reconstrucţia Institutului Fraunhofer pentru terapie celulară şi imunologie (Germania)
- Dezvoltarea de instrumente pentru gestionarea cunoştinţelor în cadrul IMM-urilor 

(Development of tools for Knowledge Management in SMEs) (Austria)

Învăţarea continuă
- Forţă de muncă specializată pentru biotehnologie - Germania
- Dezvoltarea pregătirii şi a mediului de pregătire în cadrul centrului de pregătire vocaţională 

din Varna (Development of training and training environment of Narva Vocational Training 
Centre) - Estonia

- Pregătirea de persoane pentru activitatea modernă de birou (People for modern office) -
Slovacia

Dezvoltarea urbană integrată 
- Dezvoltarea zonei urbane problematice „Leipziger Osten“ (Germania)
- Proiectul de extindere a Parque de las Ciencias din Granada (Project of Enlargement Parque 

de las Ciencias in Granada) (Spania)
- Modernizarea urbană a imaginii localităţii Hörnum (Germania)

Evoluţia demografică
- Gestionarea personalului în activităţile meşteşugăreşti (Germania)
- TELEWORK (Estonia) 
- BSR eHealth – structuri regionale integrate privind asigurarea de asistenţă medicală: e-

sănătatea în regiunea Mării Baltice (DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Cooperarea transfrontalieră
- ECRN – Reţeaua europeană regională pentru produse chimice (European Chemical Regions 

Network) (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual C.........ampus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- Noua Hansă (New Hansa), (DE- DK- SE- FI- LV- LT- PL)

Parteneriate publice-private
- “Brainhunt”- concurenţa între planurile de afaceri (Competition of business plans) (Estonia)
- NaMLab - Laboratoare pentru materiale nanoeletronice (Nanoelectronic Materials 

Laboratory) (Germania)
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