Το Διασυνοριακό Βραβείο
«Sail of Papenburg»
Κεντρική ιδέα
Επ’ ευκαιρία του Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης του 2002
(Papenburg/Groningen) του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ) η
Ems Dollart Region (EDR) απονέμει τιμητικά εκ περιτροπής το διασυνοριακό βραβείο «Sail
of Papenburg».
Το βραβείο θα εξαίρει ιδιαίτερα επιτεύγματα στη διασυνοριακή συνεργασία, για παράδειγμα
στον πολιτιστικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα.
Το βραβείο έχει σκοπό να αναγνωρίσει επιτεύγματα του παρελθόντος και να προωθήσει
περαιτέρω προσπάθειες: θα επιβραβεύει αξιέπαινες δεσμεύσεις, σχέδια και δράσεις που
μπορούν να θεωρηθούν ως υποδειγματικά και θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τις
συνοριακές και διασυνοριακές περιφέρειες να καταβάλουν προσπάθειες για να συμβάλουν
ενεργά στην καλύτερη κατανόηση και σχέσεις μεταξύ των λαών της Ευρώπης και, ως εκ
τούτου, να προωθήσουν άμεσα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα σύνορα της ηπείρου.
Αν και το «Sail of Papenburg» είναι κατεξοχήν ένα βραβείο γοήτρου, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να απονεμηθούν χρήματα για να παρέχουν επιπλέον οικονομική
στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από μια συγκεκριμένη περιφέρεια.
Παρουσίαση του ΣΕΣΠ
Βασικά κριτήρια:
Θα επιβραβευθούν εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας από
συνοριακές και διασυνοριακές περιφέρειες (δηλαδή υποεθνικές οντότητες).
Μπορεί να δοθεί τιμητική διάκριση σε ξεχωριστά σχέδια ή μέτρα ή ακόμη συνολικά
επιτεύγματα.
Καταρχήν θα είναι επιλέξιμες για απονομή του βραβείου μόνο αυτές οι οργανώσεις που
αποσκοπούν να προωθήσουν συνεργασία κατά μήκος των εθνικών συνόρων τουλάχιστον
μιας χώρας. Συνεπώς, οι υποψήφιοι είναι καταρχήν θεσμοθετημένες διασυνοριακές εταιρικές
σχέσεις. Η ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΣΕΣΠ δεν είναι απαραίτητη.
Το βραβείο θα αποτελέσει πάνω απ’ όλα παράδειγμα για άλλους ανθρώπους, ομάδες,
συνδέσμους και οργανώσεις.
Το επίτευγμα που θα λάβει το βραβείο θα πρέπει να είναι τόσο πειστικό που να παρακινεί
άλλους να το μιμηθούν. Συνεπώς, θα είναι πολύ σημαντική η πρακτική σκοπιμότητα και η
αξιολόγηση προτύπων λύσεων.
Θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη ατομικά ή κοινά επιτεύγματα που είναι καινοτόμα στην
προσέγγισή τους και εξαιρετικά αποτελεσματικά.
Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα ληφθεί υπόψη η ποιότητα των επιμέρους
μέτρων που εφαρμόστηκαν, όχι απλώς η πλήρης σειρά μέτρων στο σύνολό τους.
Ταυτόχρονα, θα ληφθεί υπόψη η διασυνοριακή συνεργασία σε ιδιαίτερα πλαίσια (με ειδικές
δυσκολίες, κλπ.) με υπερπεριφερειακή σημασία (πολιτική, ιστορική). Το αποφασιστικό
κριτήριο είναι η προστιθέμενη αξία που παρέχει το/τα μέτρο(α) σε όλους τους συμμετέχοντες.
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Επιτεύγματα πραγματοποιούνται μέσω:
-

μέτρων και σχεδίων που προωθούν κοινωνικοπολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ γειτονικών
χωρών/περιφερειών·
κοινά πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή οικονομικά σχέδια που αποσκοπούν να
βοηθήσουν τους ανθρώπους να καθιερώσουν, να αναπτύξουν και να εντείνουν επαφές·
μέτρα για βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών·
υποδειγματική στήριξη διασυνοριακών στόχων·
πολιτική συνεργασία που αποσκοπεί ιδιαίτερα στην απλοποίηση ή προσέγγιση των
διοικητικών διαδικασιών ή την εξάλειψη της γραφειοκρατίας·
υποδειγματική προώθηση του κοινού καλού και από τις δύο πλευρές των συνόρων·
ενίσχυση της δημοκρατίας, δέσμευση στις εταιρικές σχέσεις και προσήλωση στην αρχή
της επικουρικότητας.

Διαδικασία:
Δεν δημοσιεύεται ανακοίνωση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διασυνοριακό
Βραβείο. Η εκτελεστική επιτροπή και η διαχείριση θα προσκαλέσουν γενικά την υποβολή
προτάσεων και θα προσδιορίσουν ένα θέμα για το βραβείο του συγκεκριμένου έτους.
Όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ένα μήνα πριν από την έναρξη του Ετήσιου
Συνεδρίου/Γενικής Συνέλευσης. Τα μέτρα που θα ληφθούν υπόψη για το Βραβείο θα πρέπει
να έχουν διεξαχθεί κατά το προηγούμενο έτος. Μακροπρόθεσμα σχέδια μπορούν να
προταθούν μόνο μια φορά, ενώ το κυριότερο μέρος του σχεδίου θα πρέπει να λαμβάνει
χώρα κατά την αντίστοιχη προκριματική περίοδο. Δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί εκ νέου
οποιοδήποτε σχέδιο στο οποίο έχει ήδη απονεμηθεί βραβείο.
Αξιολόγηση:
Ο νικητής του Διασυνοριακού Βραβείου θα αποφασιστεί με πλειοψηφία των μελών της
εκτελεστικής επιτροπής του ΣΕΣΠ.
Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα εκτιμηθούν από μια ανεξάρτητη επιτροπή που διορίζει
για τριετία η εκτελεστική επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής αυτής θα συμπεριλαμβάνουν
εξέχουσες προσωπικότητες, ιδιαίτερα από τις οργανώσεις μέλη του ΣΕΣΠ, καθώς επίσης
από διάφορους τομείς της κοινωνίας (επαγγελματικό, πολιτιστικό, πολιτικό, επιστημονικό,
κλπ.) που μπορούν να συμβάλουν με την τεχνογνωσία, εμπειρία και κρίση που διαθέτουν
στο έργο της επιτροπής.
Η επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη και θα παρουσιάσει τις
αξιολογημένες προτάσεις στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα επιλέξει τον
νικητή για το βραβείο του συγκεκριμένου έτους.
Απονομή του βραβείου:
Η πλήρης έκδοση του Διασυνοριακού Βραβείου θα απονέμεται ετησίως από τον ένα νικητή
στον άλλο. Στον κάθε νικητή του βραβείου θα απονέμεται μια μικρότερη έκδοση του «Sail of
Papenburg» την οποία μπορεί να κρατήσει.
Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά το Ετήσιο
Συνέδριο/Ετήσια Συνέλευση του ΣΕΣΠ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το βραβείο θα αποκτήσει
διεθνή αναγνώριση, θα διαθέτει ισχυρή επιρροή και εκτός των πλαισίων του Συνδέσμου και
θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο.
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