Cross Border Award
„Sail of Papenburg”
Idea przewodnia
Z okazji Konferencji Rocznej oraz Zgromadzenia Członków w 2002 roku
(Papenburg/Groningen)
Stowarzyszenia
Europejskich
Regionów
Granicznych
(SERG/AGEG) Region Ems Dollart (EDR) funduje nagrodę przechodnią – Cross Border
Award „Sail of Papenburg”.
Nagradzane będą szczególne osiągnięcia we współpracy transgranicznej, np. na
płaszczyźnie kulturalnej, gospodarczej, ekologicznej i społecznej.
Uznanie, a zarazem pobudzanie inicjatywy: nagroda honoruje wybitne starania, projekty i
działania o charakterze modelowym. Jednocześnie ma ona być impulsem dla regionów
granicznych i transgranicznych do aktywnego przyczyniania się do porozumienia i lepszego
współżycia narodów Europy. Tym samym bezpośrednio wpierana jest integracja Europy na
granicach.
Nagrodę należy co prawda na razie traktować jako wartość ideową, jednak w przypadkach
wyjątkowych możliwe będzie przyznanie nagrody pieniężnej, wspierającej starania danego
regionu także od strony finansowej.
Przyznawanie nagrody przez SERG
Kryteria:
Premiowane będą wybitne osiągnięcia w dziedzinie współpracy transgranicznej na
płaszczyźnie regionów granicznych i transgranicznych.
Honorowane mogą być pojedyncze projekty lub działania, a także całościowe osiągnięcia i
starania. Zasadniczo wyróżniane mogą być tylko organizacje, których celem jest współpraca
poprzez co najmniej jedną granicę narodową. W pierwszej linii zaliczane tu są
zinstytucjonalizowane związki ponadgraniczne. Członkostwo w Unii Europejskiej lub SERG
nie jest warunkiem koniecznym.
Nagroda ma pełnić przede wszystkim funkcję wzorca dla osób, stowarzyszeń, związków i
organizacji.
Wyróżnione osiągnięcie powinno być na tyle przekonujące, że skłaniać będzie do
naśladownictwa. Na pierwszym planie powinna się więc znajdować możliwość praktycznej
realizacji oraz ocena rozwiązań modelowych.
Szczególnie uwzględniane będą indywidualne lub wspólne osiągnięcia odznaczające się
innowacyjnym podejściem i ponadprzeciętną skutecznością.
Przy ocenie osiągnięć może być brana pod uwagę zarówno jakość poszczególnych
zrealizowanych działań, jak i ilość działań w ich całokształcie. Jednocześnie uwzględniane
będą także warunki ramowe (szczególne problemy itp.) określające współpracę
transgraniczną, oraz znaczenie ponadregionalne (polityczne, historyczne). Decydujący jest
efekt dodatni powstały w wyniku określonego działania (działań) dla wszystkich uczestników.

Kryteria nagrody spełniają:
•
•
•
•
•
•
•

działania i projekty wspierające wymianę społeczno-kulturalną między krajami
(regionami) sąsiadującymi,
wspólne projekty kulturalne, społeczne, ekologiczne lub gospodarcze, służące
nawiązywaniu, utrzymywaniu lub intensyfikacji wzajemnych kontaktów,
działania w celu poprawy infrastruktury transgranicznej,
wzorcowe wspieranie celów współpracy transgranicznej,
współpraca polityczna, w szczególności w celu uproszczenia / dostosowania lub
przezwyciężania barier wynikających z przepisów administracyjno-technicznych,
wzorcowe wspieranie działań na rzecz dobra ogółu po obu stronach granicy,
umacnianie demokracji, partnerstwa i subsydiarności

Postępowanie:
Nie ogłasza się konkursu o nagrodę Cross Border Award. Prezydium i dyrekcja EDR
wzywają zwykle do nadesłania jednej propozycji oraz określają temat.
Propozycje należy składać każdorazowo na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnej Konferencji
Rocznej / Zgromadzenia Członków SERG. Działania zgłaszane do wyróżnienia powinny być
przeprowadzone w okresie mijającego roku. Projekty długoterminowe mogą być zgłaszane
tylko raz, przy czym część główna projektu musi się odbywać w przedziale czasu objętym
oceną. Projekt raz nagrodzony nie będzie uwzględniany ponownie.
Ocena:
O przyznaniu nagrody Cross Border Award decyduje Prezydium SERG większością głosów
swoich członków.
Ocena nadesłanych propozycji leży w kompetencji niezależnego jury, powoływanego przez
Prezydium na trzy lata. W jego skład wchodzą:
wybitne osobistości, reprezentujące szczególnie organizacje członkowskie SERG, a także
rożne obszary życia społecznego (gospodarka, kultura, polityka, nauka,...), które wniosą do
prac jury posiadany potencjał wiedzy, doświadczenia i zdolność oceny.
Jury powinno składać się z przynajmniej pięciu członków. Przedkłada ono Prezydium
ocenione propozycje w celu wyboru zwycięzcy.
Wręczanie nagrody:
Wielka nagroda Cross Border Award przechodzi co roku z rąk ostatniego do kolejnego
zwycięzcy. Zwycięzca mijającego roku może zatrzymać na pamiątkę mniejszą wersję „Sail of
Papenburg”.
Wręczanie nagrody odbywa się regularnie podczas Konferencji Rocznej / Zgromadzenia
Członków SERG. Zapewnia to z jednej strony międzynarodowe uznanie, a z drugiej strony
motywację i oddziaływanie na zewnątrz.
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