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Cíle a struktura průvodce 

V období let 2007-2013 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) podporovat 
nadnárodní projekty a projekty mezi územími v rámci místních akčních skupin ve všech členských státech. 
 
Tento průvodce byl napsán s hlavním cílem pomoci orgánům členských států a místním akčním skupinám 
provádět opatření o spolupráci v rámci programů rozvoje venkova (čl. 63 písm. b) a čl. 65 nařízení (ES) 
č. 1698/2005). 

V praxi vzniká řada otázek týkajících se spolupráce: jak najít partnera; jak rozdělovat práci a odpovědnost 
mezi partnery. Účelem tohoto průvodce je též poskytnout radu místním akčním skupinám a dalším místním 
aktérům, které se účastní vytváření a provádění projektů spolupráce. 

V průvodci se projevují zkušenosti s iniciativami Společenství Leader, které silně podporují názor, že 
spolupráce je přínosem pro výsledky. 
 

K tomuto průvodci by se mělo přistupovat jako k instruktážnímu referenčnímu dokumentu, který nevytváří 
žádná nová právní pravidla. V každém případě je třeba brát v úvahu, že výkladu práva Společenství se 
věnuje především Evropský soudní dvůr. 
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Kapitola I: Úvod: Opatření „o spolupráci“ v rámci osy Leader 

Opatření „o spolupráci“ je jedno ze tří opatření osy Leader. Spolupráce nezahrnuje jen vytváření sítí. 
Podporuje místní akční skupiny a vyzývá je k tomu, aby zahájily společnou akci s jinou skupinou osy 
Leader, nebo se skupinou, která má podobný přístup, v jiném regionu, členském státu nebo i třetí zemi. 

Komise očekává, že přínos spolupráce mezi venkovskými oblastmi bude vysoký. Spolupráce se považuje za 
součást strategie místního rozvoje, nikoli za prvek strategii doplňující; spolupráce je způsob, jak rozšířit 
místní obzory, což umožní zlepšit místní strategie. Spolupráce překračující dané hranice představuje 
možnost získat přístup k informacím a novým myšlenkám, učit se od ostatních oblastí a zemí, stimulovat 
a podporovat inovaci a získat schopnosti a dovednosti, které zlepší dosažené výsledky. Spolupráce je tedy 
považována za velmi důležitou pro to, aby docházelo k rozvoji, aby se zlepšily výsledky v oblasti hnojení. 
Hlavním očekávaným přínosem spolupráce je to, že jedna oblast se bude učit od druhé. Ačkoliv spolupráce 
mezi územími a nadnárodní spolupráce není vždy snadná, často lze díky ní nejefektivněji dosáhnout 
pokroku v oblasti inovace a vytváření schopností. 
 
Vědomosti získané spoluprací by se měly rozšířit mezi více místních akčních skupin a dostat se tak 
i k místním akčním skupinám, které zatím měly se spoluprací málo nebo žádné zkušenosti. 
 
Jestliže místní iniciativy zahrnou dimenzi, která přesahuje státy a území, přispěje to též k vytvoření identity 
Evropské unie, kromě identity místní, regionální a národní. 
Podpora a řízení spolupráce zabere více času a vyžaduje více lidských zdrojů na plánování a řízení. Členské 
státy musí být připraveny věnovat na tento účel dostatečné zdroje technické podpory. 

Konkrétní projekty spolupráce by měly být pro danou oblast opravdovým přínosem. Akce v oblasti 
spolupráce mnohou být „mírné akce“ a/nebo produktivní akce. Spolupráce může skupinám osy Leader 
pomoci posílit jejich místní aktivity. Pomůže jim vyřešit určité problémy nebo bude přínosem k místním 
zdrojům. Spolupráce může mimo jiné představovat způsob, jak dosáhnout kritického množství potřebného 
pro to, aby byl určitý projekt proveditelný; nebo to může být způsob, jak podpořit doplňující činnosti: 
například skupiny osy Leader v různých oblastech, které se specializují na stejný produkt (kaštany, vlna 
atd.), mohou společně uvádět produkty na trh; nebo se mohou vytvářet společné turistické iniciativy 
vycházející ze sdíleného kulturního dědictví (keltské, římské atd.). 

Způsoby, jakými jednotlivé členské státy podporují projekty spolupráce, se mohou lišit. Je však třeba, aby 
se tato podpora prováděla za podmínek, které zohledňují skutečnost, že spolupráce se vyvíjí postupně. 
Z hlediska postupu se spolupráce mezi místními akčními skupinami odehrává ve dvou po sobě 
následujících fázích: 

1) Činnosti předcházející vytvoření projektu:  

Tyto činnosti se provádějí před vznikem projektu spolupráce a jejich účelem je usnadnit hledání 
potenciálních partnerů (např. nástroje pro spolupráci vnitrostátních sítí) a podpořit zahájení společné akce 
(přípravná technická podpora) s tím, že tento typ činností nemusí z různých důvodů nutně vést ke konkrétní 
společné akci. 

2) Vytvoření a provedení společné akce: Mělo by být podpořeno partnerství pro spolupráci, s jehož pomocí 
by se pracovalo na vytváření společných produktů. Tyto produkty musí zahrnovat konkrétní společný 
projekt řízený v rámci místní koordinační akční skupiny, která má na starosti koordinaci. Praktická 
spolupráce může mít dva cíle, které se často doplňují: dosáhnout kritického množství potřebného pro to, 
aby byl společný projekt proveditelný, a stanovit doplňující činnosti. 

V rámci osy Leader mohou probíhat dva různé typy spolupráce: 

• Spolupráce mezi územími: tou se rozumí spolupráce mezi různými oblastmi venkova v rámci členského 
státu. Tato spolupráce může probíhat mezi skupinami osy Leader a je též otevřená jiným místním 
skupinám, které mají podobný přístup k účasti (viz kapitola IV část 1);  

 

• Nadnárodní spolupráce: tou se rozumí spolupráce mezi skupinami Leader z nejméně dvou členských 
států, nebo se skupinami ve třetích zemí, které mají podobný přístup. 
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Řídící orgány ve členských státech by v rámci svých vlastních odpovědností měly: 

•srozumitelně informovat místní akční skupiny o možnostech financování spolupráce na základě jasných 
pokynů, 

•zajistit, že proces podávání žádostí bude co nejjednodušší a nejpružnější a že případně vybere příjemce 
přípravné technické podpory a projektů spolupráce. 

Vnitrostátní sítě by měly: 

•organizovat semináře o spolupráci pro místní akční skupiny, 

•vytvořit systémy, které by shromažďovaly příklady osvědčených postupů, 

•poskytnout nástroj pro hledání partnerů a pravidelně uveřejňovat oznámení pro nadnárodní partnery, 

•poskytovat místním akčním skupinám technickou podporu (individuální poradenství), 

• udržovat pravidelné kontakty s ostatními vnitrostátními sítěmi. 

Komise na evropské úrovni: 

• poskytne nástroj, který pomůže s hledáním partnerů pro nadnárodní spolupráci, 

•bude pro místní akční skupiny organizovat v rámci evropské iniciativy Leader semináře podporující 
spolupráci, 

•bude organizovat výměnu informací o projektech nadnárodní spolupráce, které procházejí schvalovacím 
procesem, 

• poskytne průvodce pro nadnárodní spolupráci, 

•vytvoří systém pro shromažďování a rozšiřování osvědčených postupů (v úzké spolupráci s vnitrostátními 
sítěmi). 

KAPITOLA II: RŮZNÉ ZPŮSOBY VÝBĚRU PROJEKTŮ „SPOLUPRÁCE“ 

Výsledek výběrového postupu v členském státu bude oznámen partnerům / jiným řídícím orgánům poté, co 
bude ukončeno oficiální výběrové řízení. Tato výměna informací je nutná, neboť provádění projektu (např. 
platby) může začít, pouze pokud byla ukončena všechna příslušná výběrová řízení. 

Hlavní rozdíl oproti projektům spolupráce podle iniciativy Leader+ spočívá v tom, že spolupráce může být 
součástí strategií místního rozvoje podle čl. 62 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005. V takovém případě 
místní akční skupina oznámí, že zamýšlí spolupracovat v oblasti/oblastech, které/kterých se týká její 
strategie, ale partneři nemusí nutně být stanoveni – postupně je schvalují členské státy. 

V programech, které si zvolily tento model, vybírají projekty spolupráce místní akční skupiny. Členský stát 
se může rozhodnout pro jiný model provádění, kde výběr provádí řídící orgán. 

Lze také uplatňovat oba modely zároveň v rámci jednoho programu: projekt vybírá místní akční skupina 
v případě těch, kdo zahrnuli spolupráci do své strategie místního rozvoje; projektů navržených místními 
akčními skupinami, které nezahrnuly spolupráci do svých strategií, se týká správní výběr. 

Řídící orgán, nebo případně místní akční skupina, bude věnovat zvláštní pozornost kvalitě projektů, která 
se projevuje v tom, do jaké míry se partneři projektů účastní, jak přínosná pro cíle projektu jsou 
navrhovaná opatření, jak spolehlivá je metodologie, jak průhledný je rozpočet a jak je navrhovaný projekt 
řízen. Členské státy by si měly ověřit, zda již projekt není podporován jiným programem Společenství 
(např. cíl spolupráce EFRR). 
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Výběr místní akční skupiny 

V tomto prováděcím modelu se přístup zdola nahoru týká také spolupráce. 

Činnost v oblasti spolupráce je součástí strategie místního rozvoje jako jedna z jejích priorit. Podle čl. 37 
odst. 4 nařízení Komise (ES) 1974/2006 je ve „starých“ členských státech upřednostněn výběr místních 
akčních skupin, které začlenily spolupráci do svých strategií místního rozvoje podle čl. 62 odst. 4 nařízení 
(ES) č. 1698/2005. 

Když jsou vybrány strategie místního rozvoje, místní akční skupiny získají na základě opatření o spolupráci 
předem přidělené částky, které by jim měly umožnit financovat projekty spolupráce. Pokud se tak stane, 
daná skupina má předem k dispozici určité finanční prostředky (ať již připsané k vlastnímu rozpočtu, či ne), 
které musí použít na projekty, které bude realizovat; místní akční skupina vybírá projekt spolupráce stejně 
jako jakýkoli jiný projekt v rámci provádění strategie místního rozvoje; projekt poté projde oficiální právní 
kontrolou (kontrola způsobilosti) a je formálně schválen orgány daného programu. 

Výběr řídícího orgánu 

Pokud projekty vybírá přímo řídící orgán, požádá v určitých termínech o návrhy nebo bude kdykoli vybírat 
z projektů, které mu byly předloženy; projekty spolupráce mohou podávat místní akční skupiny, nebo, 
v některých programech, koordinátor, pokud se stejného programu účastní více partnerů. Projekty se 
podávají příslušnému orgánu nejpozději do 31. prosince 2013. Žádosti jsou vypracovány v podobě 
příslušné pro každý program. Vytváření projektů, na které se vztahuje schválení různých státních a 
regionálních správ, by mělo být usnadněno příslušnými ustanoveními - například se může jednat o 
prozatímní schválení, po kterém bude následovat schválení jiných řídících orgánů v přiměřeném časovém 
odstupu. 

Kapitola III: Společná ustanovení pro všechny projekty 

1) Způsobilé činnosti a náklady 

Podle čl. 39 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 jsou způsobilé různé činnosti: 

- přípravná technická podpora 

- provádění projektu spolupráce: Způsobilé budou pouze výdaje na společnou akci a na provoz jakékoli 
společné struktury. Výdaje na propagaci mohou být způsobilé ve všech oblastech, kterých se spolupráce 
týká. 

Přípravná technická podpora 

Činnosti předcházející vytvoření projektu mohou být financovány na úrovni programu prostřednictvím 
technické pomoci (vnitrostátní síť) nebo pomocí opatření o spolupráci (přípravná technická podpora). 

Přípravná technická podpora je podpora předcházející vytvoření projektu. Zkušenosti iniciativ Leader II 
a Leader+ ukázaly, že projekty nelze provádět bez technické podpory; proto mnoho programů zahrnulo 
tento druh specifické pomoci pro spolupráci mezi územími a pro nadnárodní spolupráci do své plánovací 
fáze, aby tak usnadnily vyhledávání a kontaktování partnerů a poskytly technickou podporu pro vytvoření 
dokumentace. 

Spolupráce se navazuje obtížně, a proto se velmi doporučuje zahrnout přípravnou technickou podporu do 
všech programů a ustanovit ji jako podpůrný systém dostupný v průběhu celého programu. 

Tato technická podpora v zásadě předchází před projektem spolupráce (výdaje na přípravu) a nemusí 
financovat výdaje na pořádání partnerských setkání poté, co partnerství nakonec bylo ustanoveno na 
základě dohody. Tyto náklady na setkání ve fázi provádění budou zahrnuty pod náklady na propagaci, které 
jsou nedílnou součástí projektu. 

Některé místní akční skupiny možná nebudou přípravnou technickou podporu potřebovat a dokáží provést 
společnou akci na základě přípravné práce předchozího programového období. 
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Výdaje na přípravu mohou zahrnovat náklady související se setkáními (výměna zkušeností) s potenciálními 
partnery (např. poplatky za dopravu, ubytování a tlumočnické služby) nebo náklady na činnosti 
předcházející vytvoření projektu (např. studie proveditelnosti projektu, odborné konzultace, náklady na 
překlad, vícenáklady na zaměstnance). 

Za účelem usnadnění zahájení spolupráce se doporučuje mít specifický samostatný postup, odlišný od 
postupu pro výběr projektu. Přípravná technická podpora se provádí buď pomocí správního výběrového 
řízení (dotace je doručena vybrané místní akční skupině poté, co byl podán spis) nebo prostřednictvím 
místního výběrového řízení vedeného místními akčními skupinami, ve kterém se použije část rozpočtu 
přiděleného na provedení jejich strategie místního rozvoje. 

V prvním prováděcím modelu určeném pro usnadnění procesu se navrhuje, aby bylo podání spisu povoleno 
kdykoli poté, co je dokončen proces podání žádosti. 

Členské státy mohou stanovit horní hranici dotace na přípravnou technickou podporu jako maximální podíl 
celkových nákladů na projekt. Členské státy se však také mohou rozhodnout, že je vhodnější stanovit horní 
hranici dotace na partnera v případě, že ještě není známa celková výše nákladů na projekt. 

 

Společná akce 

Projektu spolupráce odpovídá konkrétní akce s jasně stanovenými dosažitelnými cíly, které jsou přínosem 
pro daná území. Výdaje související s určitou oblastí Leader nemusí nutně být výdaje, které byly do dané 
oblasti investovány. Akce je „společná“ v tom smyslu, že je společně prováděna. 

Obsah společné akce může tvořit celá škála činností způsobilých v rámci osy/os a prováděných pomocí 
postupu Leader. 

Společné akce, které mohou být financovány, by se také mohly zaměřovat na budování kapacit, přenos 
zkušeností v oblasti místního rozvoje např. pomocí společných publikací, na výukové semináře, či párování 
(výměna vedoucích programů a zaměstnanců), což by vedlo k přijetí společných metodologických a 
pracovních postupů nebo k zahájení společné nebo koordinované práce na rozvoji. 

 

Společná struktura 

Společná struktura je „nejvíce sjednoceným“ způsobem spolupráce. Nová sdílená struktura by mohla být 
instituce mající jakoukoliv podobu, kterou uznává právo příslušného členského státu / příslušných 
členských států. V případě nadnárodní spolupráce se může jednat o evropské hospodářské zájmové 
sdružení (EEIG - European Economic Interest Grouping). 

Jedním z nutných předpokladů pro vytvoření takové struktury je, že partneři sami jsou zákonně vytvořené 
struktury. 

 

2) Způsobilost partnerů pro spolupráci 

Spolupráce zahrnuje nejméně jednu místní akční skupinu vybranou podle osy Leader. Je prováděna na 
zodpovědnost místní koordinační akční skupiny vybrané podle osy Leader (čl. 39 odst. 1 nařízení Komise 
(ES) č. 1974/2006). 

Spolupráce je otevřena pro partnerství, na která se vztahuje ustanovení čl. 59 písm. e) nařízení (ES) 
č. 1698/2005 (partnerství veřejného a soukromého sektoru), a pro jiné venkovské místní skupiny 
organizované podle těchto zásad: a) přítomnost místní skupiny činné v rozvoji venkova, která je schopna 
vytvořit strategii rozvoje pro určitou zeměpisnou oblast, b) organizování místní skupiny vychází 
z partnerství místních aktérů. 
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Je třeba zdůraznit, že partnerství podle čl. 59 písm. e) nemá speciální fond určený na koordinaci 
spolupráce. Pro tento účel by se tedy mělo použít opatření o spolupráci osy 4. 

Je třeba zdůraznit, že projekt nemusí v praxi vždy provádět místní akční skupiny samy, ale například 
provozovatelé (nebo propagátoři projektu), které určila místní akční skupina v dohodě o spolupráci (viz 
kapitola III část 5). 

3) Role místní koordinační akční skupiny (propagace) 

Koordinační skupina Leader určitého projektu nese konečnou odpovědnost za provedení projektu; 
komunikuje také s národními a/nebo regionálními orgány a podává potřebné informace o stavu žádostí 
o finanční prostředky a o dosažených výsledcích. Na provádění každého projektu spolupráce dohlíží 
vedoucí skupina vybraná na základě dohody mezi skupinami, které se projektu účastní podle dohody 
o spolupráci. Tato vedoucí skupina také provádění projektu koordinuje. 

Koordinační skupině musí být přidělen určitý minimální počet funkcí, aby mohla být opravdu skupinou 
vedoucí. Na základě dohody jí mohou být připsány i další funkce. 

Koordinační skupina má obvykle tyto úkoly v oblasti propagace:  

-vedení a koordinace návrhu projektu, včetně přípravy dohody o spolupráci, která prezentuje projekt 
spolupráce (popis projektu a vymezení toho, k čemu se jednotlivé místní akční skupiny zavázaly), 

-finanční koordinace projektu: shromažďování informací o žádostech o finanční prostředky, které podaly 
jednotlivé skupiny (tyto informace jsou pak k dispozici všem skupinám a příslušným regionálním nebo 
národním orgánům), 

-vedení a koordinace provádění projektu a úkolů, které má přiděleny každý partner, aby se zajistilo 
správné provedení společného projektu, 

-propagace a sledování projektu spolupráce (finanční vývoj ve smyslu realizovaných výdajů a příjmů, 
organizování výměn mezi skupinami, příprava záznamů o provádění), 

-vedoucí skupina Leader kontroluje, zda každá skupina Leader plní to, k čemu se zavázala za účelem 
správného provedení společného projektu. 

Výdaje na tyto úkoly jsou součástí projektu spolupráce financovaného opatřením „o spolupráci“ programu. 

4) Role každého partnera v projektu spolupráce 

Úkoly a výdaje by měli partneři sdílet, aby se tak každý z nich musel účastnit aktivit projektu; každý 
partner je odpovědný za své vlastní závazky vůči jiným skupinám a vůči vedoucí skupině na základě 
dohody o spolupráci (viz Příloha I). 

Každá skupina nese správní a finanční odpovědnost za operace, v jejichž čele stojí. Má tudíž na starosti 
vytvoření plánu předpokládaného financování a jednání se subjekty, které se spoluúčastní financování. Je 
také odpovědná za to, že bude vést veškerou účetní dokumentaci dokládající vzniklé výdaje a povahu 
veřejného spolufinancování a že tuto dokumentaci dá k dispozici regionálním nebo národním orgánům. 

Jak již bylo uvedeno výše, některé náklady na projekt spolupráce lze realizovat prostřednictvím různých 
struktur místní akční skupiny (např. prostřednictvím člena partnerství místní akční skupiny) nebo pomocí 
venkovského aktéra v oblasti, která spadá pod místní akční skupinu. 

5) Přínos „vytváření sítí“ 

Technická pomoc pro spolupráci je způsobilá podle akčního plánu vnitrostátních sítí v rámci technické 
pomoci (článek 68 nařízení (ES) č. 1698/2005). 

Sítě všech místních akčních skupin v každém programu se vytvářejí mimo jiné proto, že podporují 
a usnadňují spolupráci mezi těmito skupinami (spolupráce mezi územími). 
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V případě nadnárodní spolupráce bude k přípravné technické podpoře přispívat práce Evropské sítě 
v oblasti venkova, která by měla podporovat tento druh spolupráce, jakmile začne fungovat. Pro stimulaci 
nadnárodní spolupráce bude klíčová také práce vnitrostátních sítí. 

Za tímto účelem se doporučuje, aby internetové stránky vnitrostátní sítě obsahovaly stránku umožňující 
vyhledávání partnerů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat tomu, aby byla přesně specifikována oblast, 
kterou daná místní akční skupina zamýšlí rozvíjet pomocí spolupráce, a jaké zkušenosti akční skupina 
v dané oblasti má. Zkušenosti iniciativ Společenství Leader ukázaly, že není vždy snadné najít vhodného 
partnera, co se týče očekávání a úrovně schopností, znalostí a know-how. Informace by měly být přeloženy 
do angličtiny, aby vyhovovaly potřebám nadnárodní spolupráce. 

KAPITOLA IV: PROJEKT SPOLUPRÁCE MEZI ÚZEMÍMI 

1) Orgány účastnící se spolupráce 

Spolupráce mezi územími v rámci členského státu se týká alespoň jedné oblasti vybrané podle osy Leader. 
Aby se podpořilo rozšíření metody Leader, partnerství může být také přístupné místnímu partnerství 
veřejného a soukromého sektoru vybranému v rámci osy 3 podle čl. 59 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005 
nebo jiným venkovským skupinám organizovaným podle systému Leader a uznaným členským státem. 

Kromě kritérií nutných pro úřední uznání členským státem se lze při definování „jiných venkovských 
oblastí organizovaných podle systému Leader“ řídit těmito charakteristikami: 

- Místní skupina činná v rozvoji venkova, která je schopna vytvořit strategii rozvoje pro určitou 
zeměpisnou oblast. 

- Organizování skupiny se zakládá na otevřeném a širokém partnerství, které podporuje účast místních 
aktérů. Skupinu by měli tvořit zástupci několika společensko-ekonomických sektorů, včetně sdružení. 
Skupina by měla vytvářet svou vlastní politiku rozvoje. 

- Skupina by měla usilovat o to, aby pracovala s jinými skupinami na základě sítě. 

2) Způsobilost operací 

Kromě operací týkajících se velmi specifických záležitostí, jejichž provedení vyžaduje rozsáhlejší oblast, 
než je dosah příslušných místních akčních skupin, budou podle opatření „o spolupráci“ způsobilé pouze 
operace, které se vztahují na území vybraná podle osy Leader. Náklady na koordinaci spolupráce však 
budou způsobilé v případě všech zúčastněných oblastí. 

Koordinace projektu by měla zahrnovat úkoly v oblasti koordinace potřebné pro provedení projektu 
(setkání partnerů; správní a finanční úkoly koordinační skupiny jakožto koordinátora; zákonné formulování 
dohody o spolupráci a/nebo operace společné právní struktury společné struktury). Navrhuje se, aby se na 
financování nákladů na koordinaci partneři podíleli na základě dohody o spolupráci. To znamená, že 
provádění projektu může začít až tehdy, když bude všem partnerům schválena dotace. 

KAPITOLA V: PROJEKT NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Rozlišuje se mezi nadnárodní spoluprací uvnitř Evropské unie a nadnárodní spoluprací, které se účastní 
země mimo EU: 

1) Nadnárodní spolupráce v rámci Unie 

Nadnárodní spolupráce se účastní nejméně dvě místní akční skupiny ze dvou členských států, z nichž 
alespoň jedna je vybrána podle osy Leader. 

Tuto spolupráci bude možné rozšířit (stejně jako spolupráci mezi územími) i na skupiny vybrané podle osy 
3 programů pro rozvoj venkova (partnerství veřejného a soukromého sektoru jiná než partnerství Leader, 
která jsou zmíněna v čl. 59 písm. e) nařízení č. 1698/2005). Celková koordinace projektu místní 
koordinační akční skupinou vybranou podle osy Leader bude způsobilá podle osy Leader. Jiné náklady 
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týkající se oblastí jiných skupin (čl. 59 písm. e) nebo jakýchkoli jiných venkovských oblastí 
organizovaných v souladu s osou Leader by měly být financovány jinak, než v rámci osy Leader. 

Na základě dohody o spolupráci mezi partnery (viz níže) nese odpovědnost za koordinaci projektu místní 
koordinační akční skupina projektu. Každá partnerská skupina by měla odpovídat za komunikaci s orgány, 
které na ni dohlížejí, a odpovídat po finanční stránce za realizaci části projektu, která se vztahuje na její 
území. 

2) Výměna informací o schvalování projektů nadnárodní spolupráce 

Podle čl. 39 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 „členské státy sdělí Komisi schválené nadnárodní 
projekty spolupráce“. Cílem této povinnosti je zvýšit transparentnost při schvalování v členských státech a 
taktéž urychlit schvalovací řízení. Stanovené příslušné orgány by měly používat běžný formulář pro 
výměnu informací o projektu nadnárodní spolupráce, který je připojen v příloze II. 

Evropská síť pro rozvoj venkova bude sehrávat podprůrnou úlohu při zavedení evropské databáze 
schvalovaných projektů nadnárodní spolupráce na základě informací poskytnutých příslušnými orgány. 

Obvykle by se měl dodržovat tento postup: 

Krok 1: Místní akční skupina, která se chce účastnit projektu spolupráce, podá příslušnému orgánu žádost 
o schválení (v případě, že tato místní skupina vybírá projekt) nebo žádost o výběr a schválení. Příslušný 
orgán může dát místní akční skupině prozatímní schválení. Prozatímní schválení platné maximálně 6 až 9 
měsíců se změní na definitivní, pokud všichni partneři obdrží schválení od svých příslušných orgánů. 

Krok 2: Příslušný orgán programu (řídící orgán / platební agentura) bude informovat Komisi o tom, že 
některý projekt nadnárodní spolupráce (společná akce) obdržel prozatímní schválení, prostřednictvím 
formuláře pro výměnu informací o projektu nadnárodní spolupráce (odeslaný prostřednictvím SFC 2007). 
Měl by také uvést kontaktní osobu v rámci příslušného orgánu. 

Krok 3: Příslušný orgán může konzultovat evropskou databázi schvalovaných projektů nadnárodní 
spolupráce, aby mohl sledovat schvalovací řízení v ostatních členských státech. Po obdržení důkazu o 
schválení v ostatních členských státech potvrdí příslušný orgán svůj souhlas. 

Tento krok se netýká projektu nadnárodní spolupráce, kterého se účastní pouze jeden členský stát a jedna 
oblast ve třetí zemi. 

3) Nadnárodní spolupráce s oblastmi ve třetích zemích 

Nadnárodní spolupráce s oblastí ve třetí zemi zahrnuje nejméně jednu oblast vybranou podle osy Leader. 
Pokud se oblast vybraná podle osy Leader účastní spolupráce s oblastí ve třetí zemi mimo Společenství, 
která je organizovaná podle přístupu Leader, vzniklé náklady týkající se oblasti Leader budou způsobilé 
(podíl na projektu spolupráce a společném projektu, který oblast Leader předpokládá na základě dohody o 
spolupráci, např. účast místní akční skupiny Leader na partnerských setkáních; místní provádění společného 
projektu v oblasti místní skupiny). Jinými slovy – náklady „týkající se“ oblasti Leader nemusí být nutně 
náklady „vzniklé v dané oblasti“. 

Náklady, které vzniknou v oblasti země mimo Společenství a které se netýkají oblasti Leader, nejsou 
způsobilé. Vymezení oblasti mimo Společenství, která se účastní spolupráce, by mělo být v souladu 
s přístupem Leader (viz definice v kapitole IV odstavci 1). 

KAPITOLA VI: PŘÍNOS DOHODY O SPOLUPRÁCI 

Zkušenosti spolupráce v rámci osy Leader jednoznačně ukázaly, že pro zajištění účinného řízení je důležité 
již od začátku projektu jasně stanovit, jakých cílů se má dosáhnout, jakým způsobem budou rozděleny 
odpovědnosti (za řízení, koordinaci, sledování a vyhodnocování) a jaká bude finanční účast v rámci 
partnerství ve spolupráci. Formální dohoda o spolupráci umožňuje vymezit všechny tyto aspekty a pomáhá 
tak zajistit průhledné řízení a jednoznačnost vzájemných závazků. 
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Dohoda o spolupráci je běžný dokument, který má zákonnou podobu uznávanou v jedné ze zúčastněných 
zemí a je podepsán všemi partnery (včetně místní koordinační akční skupiny). Tento dokument by měl 
jasně stanovit, jaké budou cíle projektu, které iniciativy budou provedeny za účelem dosažení těchto cílů, 
jakou úlohu bude každý z partnerů hrát v provádění projektu a jaká bude finanční účast každého z partnerů 
na projektu. 

Dohoda o spolupráci určí všechny složky celkového rozpočtu pro dané společné opatření. Dokument bude 
napsán v jazycích všech zúčastněných států a vymezí obsah projektu spolupráce a finanční a technickou 
účast, kterou k projektu přispěje každá místní akční skupina. 

Dohoda o spolupráci by měla obsahovat: 

• písemný závazek partnerů se jmény a adresami místní koordinační akční skupiny a partnerských 
místních akčních skupin / místních skupin, 

• podrobný popis projektu spolupráce stanovující: 

• cíle projektu, 

• opatření, která budou učiněna za účelem jejich dosažení, 

• potenciální příjemce, 

• úlohu každého z partnerů v organizování a provádění projektu (případně jména 
technických organizací pověřených provedením určitých operací), 

• způsob, jak bude projekt organizován a sledován, 

• očekávané výsledky daného multilaterálního projektu, 

• celkový plánovaný rozpočet a finanční účast každého partnera, 

• přibližný časový plán, 

• o rozhodném právu a příslušných soudech pro případ sporu mezi stranami rozhodnou dle vlastního 
uvážení partneři / akční skupiny: může se jednat o právo / soudy v místě, kde sídlí nebo nejvíce působí 
jeden z partnerů / jedna z akčních skupin, nebo v místě, kde je projekt prováděn. Obvykle se dává 
přednost místu, kde nejvíce působí koordinační akční skupina, 

• pokud si to partneři přejí, bod, který umožňuje začlenění nových místních akčních skupin / skupin, 

• postup umožňující pozměnění dohody. 

K tomuto průvodci je v příloze I připojen vzor dohody o spolupráci. Tento vzor má také technickou přílohu 
pro podrobný popis projektu. Samotná dohoda obsahuje pouze obecná ujednání smlouvy. 
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.  

PŘÍLOHA I 

 

VZOR DOHODY O SPOLUPRÁCI 

 

 

 

Název projektu spolupráce:  

 

 

 

Prohlášení: 

 

Níže podepsaní, zastupující partnerské místní akční skupiny, se tímto zavazují provést projekt spolupráce 
popsaný v příloze a zároveň potvrzují pravdivost údajů v příloze uvedených. 

 

 

Rozhodné právo a příslušný soud 

 

Rozhodným právem dohody je právo …... 

 

1. JAKÝKOLI SPOR MEZI STRANAMI VZNIKLÝ NA ZÁKLADĚ VÝKLADU NEBO PLNĚNÍ 

DOHODY, KTERÝ NELZE UROVNAT SMÍREM, BUDOU ŘEŠIT SOUDY …………. 

 

 

2. BOD UMOŽŇUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ NOVÝCH PARTNERŮ („MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY LEADER 

NEBO JINÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MOHOU BÝT ZAČLENĚNY NA ZÁKLADĚ ZMĚNY TÉTO 

DOHODY, POKUD VYJÁDŘÍ PŘÁNÍ, ABY SE TAK STALO“) 
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3. BOD UMOŽŇUJÍCÍ DALŠÍ ZMĚNY 

4. PODPISY 

 

 

Jméno místní koordinační akční skupiny Leader: 

 

 

 

Jméno zástupce: 

 

 

Pozice: 

 

 

Datum:                                                               Místo (adresa, včetně země): 

 

 

Podpis:                                                       
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Jméno místní akční skupiny Leader / jiné místní akční skupiny 1: 

 

 

 

Jméno zástupce: 

 

 

Pozice: 

 

 

Datum:                                                               Místo (adresa, včetně země): 

 

 

- 

Podpis:                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Jméno místní akční skupiny Leader / jiné místní akční skupiny č.…: 

  

 

Jméno zástupce:  

  

Pozice: 

 Datum:                                                               Místo (adresa, včetně země): 

 Podpis: 
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PŘÍLOHA DOHODY O SPOLUPRÁCI 

 

POPIS PROJEKTU 

 

 

 

 

 

Název projektu spolupráce:        

 

 

PARTNEŘI ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU SPOLUPRÁCE 

 

 

Kontakty: 

 

Jméno místní koordinační akční skupiny v rámci osy Leader: 

 

Jméno předsedy/předsedkyně: 

 

Jméno kontaktní osoby pro tento formulář: 

 

Organizace odpovědná za místní program: 
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Adresa kontaktní osoby: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Jazyky, kterými hovoří / kterým rozumí: 

 

Kontakty: 

 

Jméno místní akční skupiny Leader / jiné místní akční skupiny 1: 

 

Jméno předsedy/předsedkyně: 

 

Jméno kontaktní osoby pro tento formulář: 

 

Organizace odpovědná za místní program: 

 

Adresa kontaktní osoby: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Jazyky, kterými hovoří / kterým rozumí: 

 

 

 

Kontakty: 

 



 16

Jméno místní akční skupiny Leader / jiné místní akční skupiny č.…: 

 

Jméno předsedy/předsedkyně: 

 

Jméno kontaktní osoby pro tento formulář: 

 

Organizace odpovědná za místní program: 

 

Adresa kontaktní osoby: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Jazyky, kterými hovoří / kterým rozumí: 
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Popis projektu spolupráce 

 

 

 

Popis cílů projektu, hlavních aktivit projektu (včetně příslušných míst a termínů); příjemci operace, a 
současný stav operace: 

 

 

 

 

 

 

 

Popis předpokládaných výsledků operace pro příjemce operace a pro zúčastněné oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

Přístup, metody a postup pro provádění projektu, pro který se požaduje financování: 
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Období provádění projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha každého z partnerů ve vztahu k hlavním činnostem: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plánovaný rozpočet projektu 

 

 
Program 
rozvoje 
venkova 

 
Místní koordinační akční 
skupina nebo koordinační 

akční skupina / jiné skupiny 

 
Předpokládané činnosti 

 
Náklady (EUR) 

Financování (EUR) 

Společenství - 
EZFRV 

Veřejné Soukromé 

 

 

 

 

Výdaje na 
organizaci/koordinaci 

(sdílené) 

     

 

 

 

Jiné výdaje (sdílené)  

(hlavní činnosti …): 

     

 

 

 

Jiné výdaje 

(nesdílené) 

     

 CELKEM      
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PŘÍLOHA II 

 

 

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU INFORMACÍ O PROJEKTU 
NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

1. Základní informace o projektu 

 

1.1 Název projektu spolupráce: 

 

 

1.2. Zkratka: 

 

 

1.3. Délka opatření plánovaných v rámci projektu spolupráce: 

 

 1.3.1. Datum zahájení:  

 1.3.2. Datum ukončení:   
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1.4. Celkové náklady na dobu trvání projektu spolupráce (v EUR): 

 

 Rozpis rozpočtu projektu podle finančních zdrojů 

  1.4.1. Celkový rozpočet:   

  1.4.2. EZFRV:  

  1.4.3. Veřejné zdroje:  

  1.4.4. Soukromé zdroje:  

 Rozpis rozpočtu podle partnerů 

  1.4.5. Partner pro koordinaci celkového  
   rozpočtu: 

 

  1.4.6. Partner 1:  

  1.4.7. Partner 2:  

  1.4.8. Partner 3:  

  1.4.9. Partner 4:  

  1.4.10 Partner 5:  

  1.4.11 Partner 6:   

  1.4.12 Partner 7:  
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  1.4.13 Partner 8:  
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2. Informace o partnerech spolupráce 

4.1.  
2.1. Podrobné údaje o partnerovi pro koordinaci 

 2.1.1 Oficiální název koordinátora místní akční 
  skupiny (MAS): 

 

 2.1.2 Jméno předsedy:  

 2.1.3 Kontaktní osoba MAS pro spolupráci  

  2.1.3.1. Jméno:  

  2.1.3.2. Adresa:  

  2.1.3.3. Telefon:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Aktivně/pasivně ovládané 
jazyky: 

 

 2.1.4 Název příslušného orgánu podávajícího  
  zprávu včetně jména kontaktní osoby: 

 

 2.1.5 : Datum oznámení Komisi  
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 2.1.6 Název příslušného schvalujícího orgánu:  

 2.1.7 Datum schválení projektu:  

2.2. Podrobné údaje o MAS 1 

 2.2.1. Oficiální název MAS:  

 2.2.2. Jméno předsedy:  

 2.2.3. Kontaktní osoba MAS pro spolupráci   

  2.2.3.1 Jméno:  

  2.2.3.2 Adresa:  

  2.2.3.3 Telefon:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 : Aktivně/pasivně ovládané jazyky  

 2.2.4. Název příslušného orgánu podávajícího  
  zprávu včetně jména kontaktní osoby: 

 

 2.2.5. Datum oznámení Komisi:  

 2.2.6. Název příslušného schvalujícího orgánu:  
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 2.2.7. Datum schválení projektu:  
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2.3. Podrobné údaje o MAS 2 

 2.3.1. Oficiální název MAS:  

 2.3.2. Jméno předsedy:  

 2.3.3. Kontaktní osoba MAS pro spolupráci  

  2.3.3.1 Jméno:  

  2.3.3.2 Adresa:  

  2.3.3.3 Telefon:  

  2.3.3.4 Fax:  

  2.3.3.5 E-mail:  

  2.3.3.6 Aktivně/pasivně ovládané jazyky:  

 2.3.4. Název příslušného orgánu podávajícího 
  zprávu včetně jména kontaktní osoby: 

 

 2.3.5. Datum oznámení Komisi:  

 2.3.6. Název příslušného schvalujícího orgánu:  

 2.3.7. Datum schválení projektu:  
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