Italien och Sverige
bygger Europa tillsammans

Om
NÄTVERKET
SERN är ett svensk-italienskt nätverk som främjar erfarenhetsoch kunskapsutbyte genom EU-projekt. SERN är ett ideellt
nätverk och har sitt säte i Parma, Italien.
SERN är ett unikt exempel på gränsöverskridande samarbete:
Det är det enda formaliserade nord-sydliga nätverket i
Europa för regioner, kommuner och ideella organisationer.
Det är ett flernivånätverk med medlemmar från olika
nivåer som interagerar och samarbetar.
Det är ett nätverk som är öppet för både civilsamhället och
privata aktörer.

Historia
SERN är resultatet av en lång tids samarbete och utbyte mellan
italienska och svenska aktörer. Idén att stärka relationerna
mellan de två länderna lanserades av AICCRE Emilia-Romagna
och en grupp av italienska kommuner under sommaren 2002,
och tog form under våren därpå, under konferensen Town
Twinning Sweden Emilia-Romagna som finansierades av den
Europeiska Kommissionen inom ramen för Town Twinningprogrammet.

VISION
SERN är ett av de ledande transnationella nätverken
för lokala och regionala aktörer som främjar
nord-syd-samarbetet inom den Europeiska Unionen.

UPPDRAG

Nätverket bidrar genom sin verksamhet till att bygga
en Europeisk Union som drivs av nord-syd-samarbete
där italienska och svenska samhällen och deras
medborgare är viktiga drivkrafter för en förändring
mot ett mer inkluderande, hållbart och digitaliserat
samhälle.

Utmärkelser
2009
SERN identifierades som bästa exempel inom området
tematiska nätverk från den Europeiska Kommissionen.
2010
Den svenska ambassaden i Rom och den italiensk-svenska
handelskammaren delade ut priset som "Årets främjare av
Sverige i Italien" till SERN som ett resultat av det arbete som
nätverket utförts för att främja relationerna och banden mellan
de två länderna.
2012
Den Europeiska kommissionen identifierade projekten MANTT
och QLSE som två av 25 fall av högkvalitativa projekt som
genomförts inom ramen för programmet Europa för
medborgarna 2007-2013.
2013
Europeiska unionens genomförandeorgan för audiovisuell
utbildning och kultur (EACEA) har bjudit in SERN att vända sig
till Comenius-projektsamordnare i frågor som rör
projektledning på grund av de utmärkta resultat som uppnåtts
som projektsamordnare för Comenius-nätverket CREANET.
2018
SERN inbjöds av EACEA att presentera projektet BAGS4YOUTH,
som valts ut som bästa praxis, vid den europeiska veckan för
regioner och städer.
2018
SERN bjöds in av det italienska Erasmus+-kontoret INDIRE för
att presentera KA2-projektet EQUAP som ett exempel på bästa
praxis under sammanträdet för projektsamordnare.
2019
Projekten Equap och Mobec valdes ut som bästa praxis av den
italienska nationella byrån INDIRE.
2021
Projektet Equap har inkluderats i publikationen "Toolkit for
inclusive early childhood education and care" (verktygslåda för
inkluderande småbarnspedagogik och -vård) som publicerats
av GD Utbildning, Ungdom, Sport och Kultur.

Aktiviteter
i SERN
1. Projektbaserat samarbete
Nätverket spelar en viktig roll som en accelerator för
projektbaserat samarbete mellan medlemmarna.
Sekretariatet har en central roll när det gäller att matcha
medlemmarnas intressen inom de prioriterade områdena.
Under sin verksamhet har SERN lagt fram mer än 170
projekt på EU-nivå. Av dem godkändes och genomfördes
130, med en beviljandegrad på 73 procent.

178

PROJEKT SOM LÄMNATS IN PÅ EU-NIVÅ

130

PROJEKT SOM GODKÄNTS OCH GENOMFÖRTS

73% BEVILJANDEGRAD
20k DELTAGARE
13M€ BEVILJADE EU-BIDRAG

2. Information och framställning
Nätverket är en värdefull informationskälla för sina
medlemmar. Sekretariatet tillhandahåller via sin "Members
Area" information om viktiga politiska förändringar på EU-nivå
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och relevanta ansökningsomgångar inom de prioriterade
områdena. Samtidigt arbetar nätverket för att sprida och
överföra projektresultat bland medlemmarna.

4. Lärande och utbildning
Sedan 2006 har SERN arbetat för att förbättra sina
medlemmarnas förmåga att effektivt hantera utmaningarna
med att delta i transnationella samarbetsprocesser inom
ramen för Europeiska Unionen. Nätverket erbjuder möjligheter
att aktivera bilateral eller multilateral expertgranskning bland
medlemmarna samt utbildningsverksamhet som syftar till att
stärka medlemmarnas organisatoriska kapacitet och öka
kunskapen hos medlemmarnas personal inom ett begränsat
antal tematiska områden.

Arbetsmetod
Samarbetet inom nätverket kan göras på flera sätt: utbyte av
information, erfarenhet, kunskap, bästa praxis, personalutbyte
och lärande partnerskap. Utveckling av projekt som finansieras
av medlemmar, utveckling av projekt som finansieras av
externa medel d.v.s. nationell och/eller EUfinansiering.
Utveckling av nya projekt inom nätverket är en strategisk
samarbetsprocess mellan ett antal medlemmar kring ett
specifikt tema. Projektcykelhanteringsmodellen (PCM) består
av flera faser i en viss ordning. SERN:s medlemmar kan fungera
som projektansvarig eller kan delta i en process som initieras
av en annan medlem.
VÄGLEDANDE
1 PROGRAMPLANERING
2

IDENTIFIERING

UTVÄRDERING

3. Samling av sakkunskap

3

Det är ett nytt verksamhetsområde för nätverket. I de två
länderna kommer man att kartlägga vilken expertis som kan
samlas ihop. Processen syftar till att värdesätta den höga
kompetensnivå
som
finns
bland
personalen
i
medlemsorganisationerna och stödja överföringen av
innovationer och bästa praxis inom nätverket mellan
medlemmarna.

P.C.M.

5

4
GENOMFÖRANDE

FINANSIERING

FORMULERING

Medlemmar
i SERN
SERN har 59 medlemmar.

37 Medlemmar från Italien
22 Medlemmar från Sverige

30 Kommuner
6 Kommunalförbund

Medlemskap
I Sverige består medlemmarna av regioner, kommuner och
kommunalförbund.
I Italien består medlemmarna av regioner, provinser,
kommuner och associerade former från framförallt EmiliaRomagna men även ett antal medlemmar i andra regioner.
I både Italien och i Sverige finns medlemmar som är aktörer
från civilsamhället med samma värderingar och syfte som
SERN men även institutioner som är verksamma inom
utbildning på alla nivåer.

Medlemsförmåner
SERN är en medlemsbaserad förening och strävar därför efter
att ge sina medlemmar bästa möjliga värde. Våra medlemmar
är nätverkets ryggrad, eftersom deras erfarenheter och
kunskaper står i centrum för de ömsesidiga inlärningsprocesser
som SERN främjar. Våra medlemmar åtnjuter unika fördelar:
De ingår i ett brett nätverk av offentliga myndigheter;
De kan dela och utbyta idéer, bästa praxis och expertis med
andra aktörer i Italien/Sverige;
De kan ingå i konsortier för EU-finansierade projekt;
De hålls informerade om den viktigaste politiska
utvecklingen
på
EU-nivå
och
om
relevanta
ansökningsomgångar inom de prioriterade områdena;
De kan förbättra sin organisatoriska kapacitet tack vare
transnationellt samarbete.

Partners
SERN samverkar gärna med organisationer från andra länder i
EU som vill utveckla samarbete inom SERN:s prioriterade
områden.

45 Offentliga myndigheter
14 Icke-offentliga myndigheter

Områden
för samarbete
2021 - 2027

SERN:s nya långsiktiga strategi har fastställt ambitiösa mål för
de kommande sju åren. Nätverket vill uppfylla sitt uppdrag
genom att stödja sina medlemmar i ett gemensamt arbete för
att uppnå mer:

Inkluderande samhällen
Att minska ojämlikhet och social
utestängning i lokalsamhällen är en
avgörande utmaning för Europas
framtid. Dessutom finns det en stor
potential för Europa genom de
möjligheter som erbjuds, till exempel
genom nya former av innovation och
medborgarnas engagemang.
Genom att hjälpa individer och grupper att få en ordentlig
utbildning, hitta ett arbete, delta aktivt i lokala beslut och få
tillgång till tjänster som hjälper dem att hantera sina
sårbarheter, garanterar gemenskaperna inom ramen för SERN
en tillväxt som är inkluderande och jämlik. Inom det tematiska
området Inkluderande Samhällen kommer SERN att fokusera
på tre prioriteringar: Tjänster för Utsatta Grupper, Aktivt
Medborgarskap och Kvalitetsutbildning .

Digitaliserade samhällen
Den digitaliserade omvandlingen skapar
fördelar och möjligheter för alla
invånare i samhället som tillhör SERN.
Med syftet att inte lämna någon
utanför, är digitalisering en av sex
prioriteringar som gjorts av Europeiska
Kommissionen, som strävar efter att
stärka och inkludera invånare.

I denna kontext är strategin "Shaping Europe’s Digital Future"
färdplanen som i de kommande fem åren kommer leda
ansträngningarna från EU mot tre centrala mål: en teknologi
som fungerar för människorna, en rättvis och
konkurrenskraftig digital ekonomi och ett öppet, demokratiskt
och hållbart samhälle. Eftersom digitalisering föregår i varje
aspekt av det vardagliga livet, insatser på EU-nivå för ett
digitaliserat Europa omfattar olika områden: från utbildning
genom Ditigal Education Action Plan, som kräver en
högkvalitativ, inkluderande och digital utbildning till det
digitala EU-programmet som kommer att investera i avancerad
och digital kompetens och teknik. Inom de digitaliserade
samhällena, kommer SERN att fokusera på två tematiska
huvudområden: e-Förvaltning och Digitala Färdigheter. Dessa
teman är djupt sammankopplade till varandra, eftersom å ena
sidan finns ett behov av att utveckla ett kontinuerligt arbete
mot öppna och effektiva offentliga förvaltningar, och å andra
sidan är digital kompetensutbildning för alla en nyckel till att
både genomför och dra nytta av digital innovation.

Gröna och hållbara samhällen
För att bekämpa klimatförändringar
över hela världen har initiativ
övervägts av de internationella och
europeiska institutionerna. Framför
allt Parisavtalet, den första bindande
internationella
klimatförändringspakten, som syftar
till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ° C genom
att å ena sidan minska växthusgasutsläppen och å andra sidan
stärka samhällens förmåga att hantera effekterna av
klimatförändringarna. Det är särskilt viktigt för lokala,
regionala och nationella myndigheter att bli mer
motståndskraftiga genom att minska deras sårbarhet för
effekterna av klimatförändringar och samarbeta på regional
och internationell nivå för att uppnå sina klimatmål. Inom det
tematiska området gröna och hållbara samhällen kommer
SERN att fokusera på följande områden: Klimatåtgärder,
Hållbar turism och Smart mobilitet.

Nätverkets
organisation
Nätverket är en transnationell förening och består av följande
organ. Generalförsamlingen sammanträder varje år och väljer
för en tvåårsperiod en Styrelse som har till uppgift att fatta de
viktigaste strategiska besluten om nätverket. Styrelsen väljer
en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen utser
personalen vid nätverkets Sekretariat i Parma.
SERN:s Sekretariatet har till uppgift att säkerställa att det
arbete som utförs inom prioriterade områden görs effektivt,
att främja nätverksutvecklingen och att hjälpa medlemmarna
att etablera kontakter inom nätverket. Sekretariatet stöttar
också de beslutande organen (generalförsamling, styrelse,
ordförande, presidium och revisionsutskottet) för att
säkerställa att nätverket fungerar korrekt och effektivt.

STYRELSEORDFÖRANDE

REVISIONSUTSKOTTET

PRESIDIUM

STYRELSEN

GENERALFÖRSAMLINGEN

SEKRETARIAT

PROJEKTGRUPP

MEDLEMMAR

Hur blir man
MEDLEM
1

Fyll i ansökningsformuläret

2

Skicka formuläret

Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret för
medlemskap. Formuläret måste undertecknas av
organisationens juridiska representant. Blanketten
finns på SERN:s webbplats.

Skicka formuläret tillsammans med ett brev med en
presentation till styrelsens ordförande.
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*

Styrelsens godkännande
SERN:s styrelse sammanträder regelbundet tre gånger
per år, i februari, maj och november. Det är styrelsen
som godkänner nya medlemskap.

Medlemsavgifter
Den årliga medlemsavgiften beror på organisationens
typ och antalet invånare (eller antalet anställda och den
ekonomiska kapaciteten för andra organisationer). Mer
information finns på vår webbplats.

www.sern.eu

Sweden Emilia-Romagna Network
Stradone Martiri della Libertà 15
43123 Parma
e-mail: secretariat@sern.eu
Phone: +39 0521 686023
www.facebook.com/sern2.0

www.linkedin.com/company/sern

