3 x 3 = 10 KORZYŚCI SERG
Członkostwo w SERG oznacza:
m

uczestnictwo w jedynej sieci regionów granicznych i transgranicznych o zasięgu europejskim;

m

angażowanie się w imieniu wspólnych wartości, celów i strategii w zakresie kooperacji transgranicznej, i tym samym
odgrywanie ważnej roli w procesie integracji europejskiej;

m

uświadamianie i wyjaśnianie specyficznych problemów i
szans regionów granicznych i transgranicznych, zarówno na
poziomie krajowym jak i europejskim;

m

pomoc w rozwiązywaniu problemów transgranicznych i we
wdrażaniu wspólnych działań o zasięgu europejskim i krajowym;

m

maksymalne wykorzystywanie korzyści sieci o zasięgu europejskim, oferującej usługi dla regionów granicznych i transgranicznych;

m

czynny wkład w politykę europejską uwzględniającą interesy
i sprawy publiczne, we wzajemne zrozumienie i tolerancję
oraz w integrację narodów Europy.
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Wartość dodana współpracy transgranicznej
Europejska wartość dodana wynika z tego, że doświadczenie wykazuje, że ludzie żyjący w regionach przygranicznych pragną współpracować, wnosząc w ten
sposób cenny wkład w promowanie pokoju, wolności, bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka.
Polityczna wartość dodana obejmuje wnoszenie istotnego wkładu w:
- rozwijanie Europy i integracji europejskiej;
- wzajemne poznawanie się, polepszanie wzajemnych relacji, wzajemne rozumienie się i budowanie zaufania;
- wdrażanie partnerstwa subsydiarnego;
- wzmacnianie spójności i współpracy gospodarczej i społecznej;
- przygotowywanie nowych członków do akcesji;
- wykorzystywanie funduszy UE dla zapewnienia współpracy transgranicznej
poprzez programy wieloletnie oraz zabezpieczenie niezbędnego długoterminowego państwowego i regionalnego współ-finansowania.
Instytucjonalna wartość dodana oznacza:
- aktywny udział ludności, władz, grup politycznych i społecznych po obu stronach granicy;
- solidną wiedzę o swoich sąsiadach (władze regionalne, partnerzy społeczni, itp.);
- długoterminową współpracę transgraniczną w skutecznie działających strukturach;
c jako poziome i pionowe partnerstwo, mimo różnic w strukturach i zakresach odpowiedzialności;
c jako prawnie uznany przedmiot pomocy i partner roboczy, otrzymujący fundusze i zarządzający nimi;
- wspólne opracowywanie, wdrażanie i finansowanie programów i projektów
transgranicznych.
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SERG – Europa
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SERG – aktywny punkt serwisowy
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Doświadczenie zdobyte w całej Europie wykazuje, że wdrażanie i realizacja wspólnie opracowanych programów i projektów jest najskuteczniejsza, jeśli partnerzy
regionalni i lokalni odgrywają w nich istotną rolę.
Społeczno-gospodarcza wartość dodana przejawia się w poszczególnych regionach, w różny sposób, poprzez:
- mobilizację potencjału endogenicznego, drogą wzmocnienia poziomu regionalnego i lokalnego jako partnerów i inicjatorów współpracy transgranicznej;
- udział podmiotów z sektorów gospodarczego i społecznego (na przykład izby
handlowe, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, instytucje kulturalne i społeczne, organizacje ochrony środowiska oraz biura turystyki);
- otwieranie rynku pracy i harmonizację kwalifikacji zawodowych;
- dodatkowy rozwój, np. w dziedzinie infrastruktury, transportu, turystyki, środowiska, edukacji, badań i współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tworzenie nowych miejsc pracy w tych dziedzinach;
- trwałe udoskonalenia w planowaniu polityki rozwoju przestrzeni i polityki regionalnej (w tym w dziedzinie środowiska);
- doskonalenie infrastruktury transportu transgranicznego.
Społeczno-kulturalna wartość dodana oznacza:
- trwałe, wielokrotne rozpowszechnianie wiedzy o sytuacji geograficznej, strukturalnej, gospodarczej, społeczno-kulturalnej i historycznej regionu transgranicznego (także przy pomocy mediów);
- udostępnienie ogólnego obrazu regionu transgranicznego na mapach, w publikacjach, materiałach dydaktycznych, itp.;
- rozwijanie kręgu oddanych sprawie ekspertów (mnożniki), takich jak kościoły,
szkoły, ośrodki kształcenia młodzieży i dorosłych, władze odpowiedzialne za
ochronę zabytków, stowarzyszenia kulturalne, biblioteki, muzea, itd.;
- równe szanse i dogłębną znajomość języka kraju sąsiadującego lub dialektów
jako element składowy transgranicznego rozwoju regionalnego i warunek
wstępny kontaktowania się.
W ten sposób, transgraniczna współpraca kulturalna staje się elementem składowym rozwoju regionalnego. Współpraca społeczno-kulturalna jest niezbędna dla
stworzenia środowiska, w którym możliwe jest sprawne funkcjonowanie biznesu,
handlu i usług.

SERG – jedyna organizacja o zasięgu europejskim,
reprezentująca regiony graniczne i transgraniczne
SERG – rzecznik polityczny wszystkich regionów
granicznych i transgranicznych na poziomie
europejskim
SERG – platforma europejska, napęd i punkt konsultacyjny w zakresie wszystkich aspektów
współpracy transgranicznej

SERG – punkt konsultacyjny w zakresie tworzenia
struktur i programów transgranicznych oraz
rozwiązywania problemów praktycznych
SERG – punkt spotkań i źródło informacji dot. wszystkich ogólnych i tematycznych kwestii,
związanych ze współpracą transgraniczną
SERG – platforma wymiany najlepszych doświadczeń w zakresie projektów transgranicznych

SERG – sieci
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SERG – skupienie wspólnych przekonań, strategii i
przedsięwzięć dla regionów granicznych
i transgranicznych
SERG – inicjator i stymulator sieci, partnerstwa
regionów granicznych i transgranicznych
SERG – instrument podejmowania w mini-sieciach
specjalnych zagadnień dot. regionów transgranicznych

10 SERG – organizacja niezastąpiona
m dla wzmacniania i dalszego rozwoju współpracy
transgranicznej
m jako kluczowy element integracji europejskiej,
przy zachowaniu regionalnej różnorodności
gdyby SERG nie istniał, należałoby go stworzyć!

