Baltijas Eiroreģionu tīkls
(Baltic Euroregional Network)

Saīsinātais nosaukums: BEN
Īstenošanas laiks: No 2005.gada jūlija līdz 2007.gada decembrim
Projekta partneri:
1. Nordic Council of Ministers Office in Lithuania (LT)
2. Secretariat of the Council of the Baltic Sea States (SE)
3. Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia (EE)
4. Nordic Council of Ministers office in Latvia (LV)
5. Hiiumaa County Government (EE)
6. Peipsi Center for Transboundary Cooperation (EE)
7. Helsinki-Tallinn Euregio (EE)
8. Euregio “Pskov, Livonia” (LV)
9. Open Society Center for Environment Management Bartava (LV)
10. Society Euroregion “Country of lakes” (LV)
11. Euroregion Country of Lakes Lithuanian Directorate (LT)
12. Valga County Association of Local Authorities (EE)
13. Zemgale Development Agency (LV)
14. Tauragė County Governor’s Administration (LT)
15. Public institution Šiauliai Region Development Agency (LT)
16. Nemunas Euroregion Marijampole Bureau (LT)
17. City of Lappeenranta (FI)
18. Charity and Support Fund Šešupe Euroregion Šakiai Office (LT)
19. Öresund Committee (DK)
20. CBC Gränskommittén (SE)
21. Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania (LT)
22. The North Calotte Council (FI)
23. The Association of Polish Municipalities in the Pomerania Euroregion (PL)
24. Kvarken Council (SE)
25. ARKO-co-operation (SE)
26. The Nordic Council of Ministers Information office in Saint-Petersburg (RU)
27. NGO “Lake Peipsi Project (Pskov)” (RU)
28. Municipality “Vyborg region of Leningrad oblast” (RU)
29. Council of Braslav District (BY)
30. Association on cross-border cooperation "Pskov-Livonia",Pskov Section (RU)
31. Association of municipalities, Republic of Karelia, Russia (RU)
32. Administration of the City of Sovetsk (RU)
33. Non-commercial partnership Kaliningrad regional Bureau of Euroregion
Sesupe (RU)
34. Kaliningrad Regional Duma (RU)
35. Autonomous nonprofit organization «Regional Development Agency
«Nadruva»» (RU)
Mērķa grupa: Vietējās un reģionālās pārvaldes Baltijas jūras reģionā, Nevalstiskās
organizācijas, kas iesaistītas CBC aktivitātēs, Baltijas jūras reģiona (BJR) valstu

nacionālās valdības, Eiropas Komisija, Eiropas Padome, citas starptautiskas
organizācijas kā BSSSC, AER, UBC, CPMR, BSC utt.
Projekta mērķi: Projekta mērķis ir veicināt telpisko attīstību un teritoriālo integrāciju
BJR, nostiprināt eiroreģionus kā kompetentus plānošanas partnerus, līdzvērtīgus
nacionālajām pārvaldībām un starptautiskajām institūcijām; un izveidojot permanentu
eiroreģionu tīklu ar mērķi nepārtrauktas kapacitātes celšanai un pieredzes apmaiņai.
Lai sasniegtu šo mērķi, projekts īpaši tiecās paaugstināt eiroreģionu institucionālo
kapacitāti un stratēģiskās plānošanas iespējas caur strukturētu zināšanu un labākās
prakses pieredzes apmaiņām, kuras attiecas un specifiskām problēmām specifiskos
eiroreģionos, caur mērķtiecīgu kompetences celšanu, padziļinot komunikāciju starp
eiroreģioniem un to nacionālajām, centrālajām pārvaldībām caur specifiskiem
forumiem, izveidojot permanentu (bet ne institucionālu) tīklu starp eiroreģioniem caur
ilgstošiem pasākumiem vai instrumentiem.
Ziemeļu eiroreģioniem bieži ir augsta līmeņa institucionālā kapacitāte un nodibinātas
attiecības ar vietējām un nacionālajām pārvaldībām. Skandināvu - Baltijas iegūtā
sadarbības pieredze turpmāk tiks izmantota kontaktējoties ar Krieviju un Baltkrieviju.
Galvenais projekta princips ir, ka telpiskajai attīstībai vajadzētu būt ilgtspējīgai: tai
vajadzētu būt vispārējam procesam, kas cīnās par līdzsvaru starp četrām sfērām ekonomika, apkārtējā vide, sabiedrība un kultūra - konkrētā reģionā. Tas veicina
teritoriālo integrāciju un politisko stabilitāti.
Projektā plānotās aktivitātes: Projekts ir organizēts četrās atšķirīgās darba paketēs
(WP).
WP 1 ietvaros tiek organizēti tematiskie semināri, kuri skar vispārēju, svarīgu
jautājumu, kas ir svarīgs visiem vai lielākajai daļai projektā iesaistīto eiroreģionu.
Semināri dod iespēju dalīties zināšanās un pieredzē par labāko praksi.
WP 2 ietvaros lielāka uzmanība tiek veltīta specifiskām specifisku eiroreģionu
problēmām, kuras tiek rūpīgi analizētas un atlasītas pie projekta pieteikuma
sagatavošanas.
WP 3 ietvaros eiroreģioni tiekas ar savas valsts centrālajām pārvaldībām ar mērķi
uzsākt dialogu nacionālajā valodā par problēmām, kuras apkopotas WP 1 un WP2.
WP 4 nodrošina projekta rāmu ritējumu; tāpat kā projekta turpinājumu caur mājas
lapu, e-bibliotēku. ziņu lapām un darba grupām par projekta turpinājumu.
Visu četru WP ietvaros izvērstie pasākumi ir intermitējoši, tādējādi zināšanas no WP
1 un WP 2 tiek apspriestas WP 3 ietvaros un šīs diskusijas ietekmē turpmākos
seminārus, kas paredzēti WP 1 un WP 2 ietvaros. Darbinieki no visiem
Eiroreģioniem, kuri piedalās projektā, tiek iesaistīti aktivitāšu plānošanā un
organizēšanā un ieviešanā, ka ļauj gūt pieredzi darbībā.
Sasniegtie rezultāti:
- ir nodibināts tīkls institūcijām savstarpējai sadarbībai Baltijas jūras reģionā;
- padziļināts dialogs starp Eiroreģioniem un centrālajām autoritātēm četrās
valstīs: Latvija, Lietuva, Igaunija un Krievija (izveidota ikgadēju sanāksmju
sistēma);
- celta Eiroreģionu institucionālā kapacitāte;
- labo prakšu pieredzes apmaiņa;
- sagatavotas rekomendācijas, ieteikumi;
- ir uzsākti jauni sadarbības projekti starp Eiroreģioniem;

-

attīstīti jauni informācijas resursi (mājas lapa, e-bibliotēka, rokasgrāmata);
izdotas sešas ziņu lapas;
sagatavota BEN nākotnes stratēģija;
sagatavotas rekomendācijas Eiroreģionu lomai telpiskajā plānošanā.

Finansējums:
ERAF finansējums: 861 136.54 EUR
Dalībvalstu nacionālais līdzfinansējums: 387 824.36 EUR
KOPĀ: 877 769,72 EUR

