WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PROJEKTY UE

KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKTACH UE
Współpraca trans graniczna stwarza możliwości stopniowego rozwiązywania problemów dzielących mieszkańców euroregionów. Jak pokazują przykłady zmniejszenie ich peryferyjności bezpośrednio wpływa na jakość życia na
obszarach przygranicznych. Likwidacja barier językowych pozwala na wymianę szkolną uczniów, kolonie i wspólną realizację pomysłów. W przyszłości pozwala na wymianę pracowników, którzy zatrudniając się w firmach po drugiej
stronie granicy, lepiej zarabiając, mają możliwość polepszenia bytu. Organizowanie sympozjów naukowych w ramach funduszy europejskich pozwala na wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach życia. Pozwala uzewnętrznić
przeszkody i znaleźć sposoby na ich eliminowanie. Prowadzi do połączenia sił intelektualnych, wzbogaconych różnymi doświadczeniami (uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą). Podobne efekty przynoszą projekty realizowane w
gronie przedsiębiorców. Współpraca handlowa firm z terenów przygranicznych otwiera nowe możliwości polepszenia jakości życia. Organizowane w ramach projektów spotkania i konferencje są okazją do podzielenia się pomysłami na lepszy rozwój firmy. Częstą przeszkodą stojącą na drodze polepszenia współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi a tym samym narodami jest różne podejście do tematu współpracy. Akcje organizowane w ramach
projektów europejskich pozwalają na konfrontacje różnych sposobów rozwoju a tym samym na znalezienie złotego środka i wdrażanie sprawdzonych pomysłów w życie. To dzięki współpracy trans granicznej udało się zakończyć
trwający 10 lat niemiecko-francuski konflikt o Alzację. Wdrażane projekty pomogły ustabilizować granice i zatrzeć różnice pomiędzy mieszkańcami skonfliktowanych terenów. Najlepszym przykładem na efektywność współpracy
trans granicznej jest ewolucja Europy. Na tym targanym niegdyś wieloma konfliktami kontynencie, dzięki chęci zmiany kursu powstała Unia Europejska. Programy wdrażane ramach tej organizacji pozwoliły stworzyć pewnego
rodzaju synergię pomiędzy narodami i ich mieszkańcami, która doprowadziła do znacznego polepszenia jakości życia. Przy współpracy Barbara Karniewska Rzecznik Prasowy Fundacji Edukacja Plus.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

www.edukacjaplus.eu

