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Projekta partneri:
1. Ludwigslust County (DE)
2. Association of Towns and Municipalities in Mecklenburg –Vorpommern (DE)
3. Association of Counties Mecklenburg – Vorpommern (DE)
4. Ministry of Interior Mecklenburg – Vorpommern (DE)
5. Ministry of Labour, Builiding and Regional Development MV, Spatial
Planning Department (DE)
6. Regional Planning Association Mitteres Mecklenburg/ Rostock (DE)
7. Klutzer Winkel authority (DE)
8. Hochschule Wismar – University of Technologie, Business and Design (DE)
9. University of Potsdam (DE)
10. Ministry of the Interior Schleswig-Holstein (DE)
11. Technology-Region K.E.R.N.e.V (DE)
12. Nordfiestland County (DE)
13. County of Ostholstein (DE)
14. Skane Association of Local Authorities (SE)
15. Region Skane, Department of Planning and Environment (SE)
16. Municipality of Burlov (SE)
17. Malmo University (SE)
18. University of Turku (FI)
19. Loimaa Region Development Centre (FI)
20. Fyns Business Development Centre (DK)
21. Institute of Local Government Studies (DK)
22. City of Keila (EE)
23. German – Baltic Chamber of Commerce in Estonia, Latvia and Lithuania (EE)
24. Foundation Saaremaa University Centre (EE)
25. Ministry of the Interior of Estonia Local Government and Regioanl
Administration Department (EE)
26. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (LV)
27. Zemgales Attīstības aģentūra (LV)
28. Ozolnieku dome (LV)
29. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV)
30. Rīgas Tehniskā universitāte (LV)
31. Economic Development Committee of the Leningrad Region (RU)
32. Institute of Improvement of Professional Skils a. Retraining (RU)
33. St. Petersburg Organisation Ecology and Business (RU)
34. Farmers Union of Leningrad Region and St. Petersburg (RU)
35. IPO Association for Assistence of Field Efperiments and Investigation (RU)
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36. Educ. Inst. Academy of Management and Agribusiness NC of Russian (RU)
37. Petrosavodsk City Administration (RU)
Mērķa grupa: Vietējās un reģionālās varas institūcijas, eksperti un politiķi no
projekta partneru organizācijām. Plašāka mērķa grupa: to dalībvalstu iedzīvotāji
Baltijas Jūras reģionā, kurās noris administratīvi teritoriālā reforma (ATR).
Projekta mērķi:
1) Radīt transnacionālu bāzi pieredzes apmaiņai par ATR norisi starp vietējām,
reģionālajām un valsts varas institūcijām ar nolūku izraisīt diskusiju nacionālā līmenī
un apzināt labāko un veiksmīgāko ATR piemēru, kuru varētu izmantot arī citi reģioni
un valstis, kuros norit ATR.
2) Nostiprināt apziņu par potenciālajiem iespējām/draudiem/vajadzībām, kas varētu
rasties no demogrāfiskajām izmaiņām, kas rastos ATR izstrādes un ieviešanas laikā
un izmantojot uzlabotu ITC politiskajiem un administratīvajiem procesiem.
3) Radīt jaunu labāko praksi un attīstīt inovatīvas stratēģijas attiecībā uz lauku
apgabaliem administratīvās reformas un struktūras jomā, izmantot ITC
administratīvos un politiskos procesos, radīt uz pilsoņiem vērstu infrastruktūru un
ekonomisko potenciālu mērķgrupai 50+, stiprināt universitāšu trešo uzdevumu, kas
balstīts uz transnacionālu pieredzes apmaiņu.
Projektā plānotās aktivitātes:
1) ATR: Labās pieredzes apmaiņas notiks starp reģioniem, jauna labāka pieredze tiks
attīstīta uz tās bāzes. Tādējādi tiks radītas konkrētas ievades debatēm starp
iesaistītajiem reģioniem ATR kontekstā; debates tiks nodrošinātas iesaistot atbilstošas
ietekmīgās puses projekta aktivitātēs.
2) ITC izmantošana politiskajiem un administratīvajiem procesiem: Laba prakse tiks
vākta un analizēta, pilotprojekti, kas radīti uz šīs pieredzes bāzes, dos jaunus, labākus
rezultātus. To rezultāti tiks izvērtēti iesaistot darbā izpētes instit., izmantoti
reģionālajās stratēģijās, kas balstītas uz labākās prakses rokasgrāmatas sastādīšanu un
izplatīšanu tajā ieinteresētajām pusēm.
3) Sastopoties ar demogrāfiskajām pārmaiņām: Laba pieredze publiskās
infrastruktūras nodrošināšanā tiks vākta un izvērtēta un demogr. pārmaiņu
ekonomiskās sekas tik risinātas parādoties to pieaugumam, reģionālā ekonomika tiks
pilnvarota reģionālās stratēģijas attīstības pavadīta.
4) Universitāšu trešais uzdevums: vākt un analizēt labāko starptautisko pieredzi,
universitāšu organizācijas starptautisko plānu izstrāde - reģionāla mijiedarbība
izvēlētajos reģionos.
5) Projekta metodoloģijas izplatīšana.
Sasniegtie rezultāti:
- pieredzes apmaiņas pasākumi par valstīs notiekošajām un notikušajām
teritoriāli administratīvajām reformām un iestāžu kapacitātes celšanu;
- Piecas izpētes (case-studies) dažādās valstīs un par tādām tēmām kā e-veselība
Dānijā un Zviedrijā.
- Pētījumi un pilotprojekti par e-pakalpojumiem Krievijā, Somijā;
- Atskaite par demogrāfisko situāciju un tās attīstību Baltijas jūras reģionā;
- pētījums par skolu novietojumu un sabiedriskā transporta pieejamību tām
Mecklenburg – Vorpommern Vācijā;
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-

aptauju rezultāti par universitāšu lomu reģiona attīstībā un par universitāšu
sadarbību ar pašvaldību vadītājiem;
SWOT analīze universitāte- reģioni;
izveidota projekta mājas lapa;
izstrādāta rokasgrāmata.
informatīvi izdevumi.

Finansējums:
ERAF finansējums: 941 831,24 EUR
Dalībvalstu līdzfinansējums: 535 177,08 EUR
Tacis finansējums: 299 880,00 EUR
KOPĀ: 1 776 888,32 EUR
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