'Papenburg-sejlet'
- en tværnational pris
Grundidéen
I forbindelse med den årlige kongres og generalforsamling 2002 (Papenburg/Groningen) for
Europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG), overrækker Ems Dollart-Regionen
(EDR) den tværnationale pris 'Papenburg-sejlet' som vandrepris.
Prisen skal hædre præstationer inden for tværnationalt samarbejde, for eksempel inden for
områderne kultur, økonomi, miljø og samfund.
Det er meningen, at prisen både skal påskønne hidtidige bedrifter og stimulere til fortsat
indsats: Den skal belønne fremragende ildhu, projekter og handlinger, der kan betragtes
som forbilledlige, og den skal ligeledes tilskynde grænse- og tværnationale regioner til at
bidrage aktivt til større forståelse og bedre relationer mellem Europas folkeslag og derved
direkte fremme europæisk integration ved kontinentets grænser.
Papenburg-sejlet er primært en honorær pris, men der kan i særlige tilfælde følge et kontant
beløb med prisen, så den indsats, som en region udfører, også styrkes rent økonomisk.
?
Kriterier der fokuseres på:
Fremragende præstationer belønnes inden for området tværnationalt samarbejde mellem
grænse- og tværnationale regioner (dvs. underordnede nationale enheder).
Enkelte projekter eller initiativer eller endda overordnede præstationer og indsatser kan
hædres. I princippet vil kun de organisationer, der søger at fremme samarbejde tværs over
mindst én landegrænse, være kvalificerede til at modtage prisen. I første omgang er
kandidaterne derfor institutionaliserede tværnationale partnerskaber. Medlemskab af EU eller
AGEG er ikke noget krav.
Prisen skal først og fremmest fungere, så den bliver et forbillede for andre folkeslag, grupper,
foreninger og organisationer.
Den præstation, der kræves for at vinde præmien, bør være så overbevisende, at andre
tilskyndes til at gøre kunststykket efter. Følgelig bør modelløsningernes praktiske
gennemførlighed og evaluering vægtes som det vigtigste.
Der fokuseres især på særskilte eller fælles initiativer, der er nyskabende i deres
tilrettelæggelse og som er usædvanligt effektive.
Når præstationer evalueres, vil der blive taget højde for hvert enkelt af de implementerede
initiativer, ikke blot rækken af initiativer som en helhed. Der vil samtidigt blive taget højde for
tværnationalt samarbejde i bestemte situationer (med specifikke vanskeligheder osv.), og der
vil også blive set på overordnet betydning for regionen (politisk, historisk). Det afgørende
punkt vil være den bonus, som ét eller flere initiativer bibringer alle involverede.
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Præstationer kan gennemføres via:
- initiativer og projekter, der fremmer samfundskulturelle udvekslinger mellem lande eller
regioner, som er naboer,
- kulturelle, samfundsmæssige, miljømæssige eller økonomiske fællesprojekter, der har til
formål at hjælpe folkeslag med at etablere, udvikle og styrke kontakter,
- initiativer der gør den tværnationale infrastruktur bedre,
- forbilledlig støtte til tværnationale målsætninger,
- politisk samarbejde, der især har til formål at forenkle eller tilnærme administrative
procedurer til hinanden eller at fjerne bureaukrati,
- forbilledlig fremme at offentlig velfærd på begge sider af grænsen,
- styrkelse af demokratiet, involvering i partnerskaber og fastholdelse af nærhedsprincippet.
Procedure:
Der bliver ikke annonceret efter tilmelding af kandidater til denne tværnationale pris.
Forretningsudvalget og ledelsen vil udsende generelle invitationer til at indlevere forslag og
præcisere et tema for prisen i det pågældende år.
Alle forslag skal være indleveret mindst én måned før begyndelsen af næste årlige
kongres/generalforsamling. De initiativer, der indsendes, så de kan blive overvejet til at
modtage prisen, skal være gennemført i året forud. Langsigtede projekter kan kun foreslås
én gang, hvor størstedelen af projektet så skal være gennemført i netop denne
kvalificeringsperiode. Ethvert projekt, der allerede har modtaget prisen, kan ikke komme i
betragtning igen.
Evaluering:
Vinderen af den tværnationale pris bestemmes med en flertalsbeslutning blandt
medlemmerne af AGEG’s forretningsudvalg.
De indsendte forslag vurderes af et uafhængigt panel, som forretningsudvalget har udpeget
for en 3-årig periode. Dette panels medlemmer kommer til at omfatte kendte personer,
primært fra AGEG’s medlemsorganisationer, men også fra forskellige samfundsområder
(handel, kultur, politik, videnskab osv.), som vil bidrage til panelets arbejde med deres viden,
erfaring og vurdering.
Panelet skal bestå af mindst 5 medlemmer, og
forretningsudvalget.,.

præsenterer de vurderede forslag for

Prisens overrækkelse:
Den tværnationale pris i fuld størrelse går hvert år fra vinder til vinder. Hver prisvinder vil
desuden modtage en mindre udgave af ‘Papenburg-sejlet’, der er vinderens ejendom.
Prisoverrækkelsen finder hvert år sted ved AGEG’s årlige kongres/generalforsamling.
Virkningen skulle gerne være at prisen bliver internationalt anerkendt, at der sikres stor effekt
uden for arbejdsfællesskabet og at der bliver en motiverende virkning.

Dr. Reinhold Kolck
Formand

Dr. Eric Neef
Direktør

