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3 x 3 = 10 VÝHOD AEPR
Být členem AEPR znamená
m

být účastníkem v jediné celoevropské síti hraničních a příhraničních regionů;

m

usilovat o společné hodnoty, cíle i strategie příhraniční spolupráce a tím sehrát významnou roli ve vývoji evropského sjednocení;

m

zdůrazňovat a vyjasňovat zvláštní problémy a konkrétní
možnosti pro hraniční a příhraniční regiony jak na národní tak
i na evropské úrovni;

m

pomáhat řešit příhraniční problémy a realizovat společné
celoevropské a národní postupy;

m

využívat výhody celoevropské sítě, která poskytuje specificky
uzpůsobené služby hraničním a příhraničním regionům;

m

aktivně přispívat k takové evropské politice, která zohledňuje
veřejné zájmy a záležitosti, pomáhá podporovat vzájemné
porozumění a snášenlivost a odstraňuje překážky mezi občany
Evropy.
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Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce
Evropská přidaná hodnota vzniká díky faktu, že ve světle minulých zku eností
lidé, kteří žijí pohromadě v sousedských příhraničních regionech, chtějí spolupracovat a tím vytvořit hodnotný příspěvek k podpoření míru, svobody, bezpečí a
zachování lidských práv.

3 x 3 = 10 VÝHOD AEPR
AEPR – Evropa
1

Politická přidaná hodnota zahrnuje podstatný příspěvek pro:
- rozvoj Evropy a evropské integrace;
- vzájemné poznání jeden druhého, vzájemné dobré vztahy, vzájemné porozumění
jeden druhého a budování důvěry;
- realizaci pomoci a podpory a partnerství;
- zvýšenou ekonomickou a sociální soudržnost a spolupráci;
- přípravu na přístup nových členů;
- použití financování z fondů EU k zabezpečení přeshraniční spolupráce cestou
víceletých programů a zajištěním nezbytného národního a regionálního spolufinancování vázaného na dlouhodobý základ.

2
3

AEPR – jediná celoevropská organizace pro hraniční
a příhraniční regiony
AEPR – politický mluvčí na evropské úrovni pro
všechny hraniční a příhraniční regiony
AEPR – evropská platforma, hybná síla i poradna ve
všech aspektech příhraniční spolupráce

Institucionální přidaná hodnota zahrnuje následující:
- aktivní zapojení občanů, úřadů, politických a sociálních skupin na obou stranách
hranice;
- zajištení znalosti svého souseda (regionálních úřadů, sociálních partnerů, atd.);
- dlouhodobou přeshraniční spolupráci ve strukturách, které jsou schopny fungovat efektivně:
c jako vertikálně a horizontálně fungující partnerství, přestože mají různou
strukturu a oblast zodpovědnosti
c jako legálně přijatý cíl pomoci a fungující partner, který přijímá a spravuje
finanční prostředky (fondy)
- společné navrhování, realizaci a financování přeshraničních programů a projektů
Zkušenost získaná po celé Evropě ukazuje, že společně vypracované programy a
projekty mohou být nejefektivněji uskutečněny, pokud regionální a místní partneři
hrají závažnou roli.
Socio-ekonomická přidaná hodnota se stane zřejmou v příslušných oblastech,
ačkoli jiným způsobem, skrze:
- mobilizaci vnitřního potenciálu tím, že se posílí regionální a místní úrovně jako
partneři a iniciátoři přeshraniční spolupráce;
- zapojení účastníků z ekonomického a sociálního sektoru (například hospodářská
komora, asociace, společnosti a firmy, odbory, kulturní a sociální instituce, organizace pro ochranu životního prostředí a cestovní kanceláře a agentury);
- otevření trhu práce a sjednocení podmínek pro odbornou kvalifikaci;
- další rozvoj, např. v oblasti infrastruktury, dopravy, cestování, životního
prostředí, vzdělání, výzkumu a spolupráce mezi malými a středně velkými podniky, a také ve vytvoření více pracovních míst v těchto oblastech;
- trvalé zlepšení v plánování územního rozvoje a regionální politiky (včetně
ochrany životního prostředí);
- zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury.
Socio-kulturní přidaná hodnota se odráží v:
- trvalém, opakovaném rozšiřování znalostí o geografické, strukturální, ekonomické, socio-kulturní a historické situaci přeshraniční oblasti (včetně podpory
médií);
- přehledných informacích týkajících se přeshraničních regionů zakotvených v
mapách, publikacích, učebních materiálech atd.;
- rozvoji kruhů zaangažovaných expertů (násobitelů hodnot), jako jsou kostely,
školy, vzdělávací instituce a zařízení pro mladé a dospělé, orgány mající ve své
působnosti ochranu hodnot, kulturní asociace, knihovny, muzea atd.;
- stejných příležitostech a rozsáhlé znalosti jazyka sousední země včetně dialektů,
jako součásti přeshraničního regionálního rozvoje a nutné podmínky pro vzájemnou komunikaci.
Tímto způsobem se kulturní přeshraniční spolupráce stane rozhodující složkou
regionálního rozvoje. Pouze v případě, že se uskuteční sociálně-kulturní spolupráce, vytvoří a zavede se do života fungující přeshraniční prostředí pro podnikání,
obchod a služby.

AEPR – jádro činné služby
4
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AEPR – poradna pro zakládání příhraničních struktur, programů a pro řešení praktických problémů
AEPR – shromaždiště a zdroj informací pro všechny
obecné i aktuální otázky týkající se příhraniční kooperace
AEPR – platforma pro výměnu nejlepších postupů na
příhraniční projekty

AEPR – sít’
7
8

9

AEPR – centrum pro společné názory, strategie a
postupy pro hraniční a příhraniční regiony
AEPR – iniciátor a podporovatel sítí, partnerství /
navazování oficiálních vztahů hraničních a
příhraničních regionů
AEPR – nástroj pro projednávání zvláštních příhraničních otázek v minisítích

10 AEPR – podstatná
m pro posilování a další rozvíjení příhraniční spolupráce
m jako klíčový prvek v oblasti evropské integrace i
jako garant regionální rozmanitosti
Kdyby žádná AEPR neexistovala, museli bychom ji
stvořit!

