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Vejledningens formål og struktur 

I perioden 2007-2013 vil Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) yde 
støtte til projekter for samarbejde mellem to eller flere områder og projekter for tværnationalt samarbejde 
mellem lokale aktionsgrupper i alle medlemsstater.  
 
Denne vejledning har til formål at bistå medlemsstaternes myndigheder og lokale aktionsgrupper i 
gennemførelsen af samarbejdsprojekter under landdistriktsudviklingsprogrammerne (artikel 63, litra b), og 
artikel 65 i forordning (EF) nr. 1698/2005).  

På det praktiske niveau giver samarbejdet anledning til en lang række spørgsmål: Hvordan finder man en 
samarbejdspartner, og hvordan fordeles arbejdet og ansvaret blandt partnerne? Formålet med denne 
vejledning er endvidere at stille oplysninger til rådighed for de lokale aktionsgrupper og andre lokale 
aktører, der er involveret i udviklingen og gennemførelsen af samarbejdsprojekter.  

Den afspejler de erfaringer, der er høstet under Leader-fællesskabsinitiativerne, som tydeligt viser, at 
samarbejdsdimensionen tilfører resultaterne merværdi. 
 

Vejledningen skal opfattes som et vejledende referencedokument og etablerer ikke nye lovgivningsmæssige 
bestemmelser. Det skal bemærkes, at fortolkningen af fællesskabslovgivningen under alle omstændigheder i 
sidste ende er Domstolens opgave.  
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Kapitel I Indledning: "Samarbejde"-foranstaltningen under Leader-aksen 
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Kapitel I: Indledning: "Samarbejde"-foranstaltningen under Leader-aksen 

Foranstaltningen "samarbejde" er en af de tre foranstaltninger under Leader-aksen. Samarbejde går længere 
end netværksarbejde. Herunder tilskyndes en lokal aktionsgruppe til og støttes i at indgå i et samarbejde 
med en anden Leader-gruppe eller med en gruppe, der anvender en lignende tilgang i et andet område, en 
anden medlemsstat eller endog et tredjeland. 

Kommissionen har store forventninger til merværdien af samarbejde mellem landdistrikter. Samarbejde 
opfattes som en del af den lokale udviklingsstrategi og ikke som et element, der tilføjes strategien. 
Samarbejdet skal udvide lokalområdets horisont med henblik på at forbedre de lokale strategier. 
Samarbejde på tværs af de etablerede grænser har været en metode til at få adgang til information og nye 
idéer, lære af andre regioner og lande, stimulere og støtte innovation og opnå evner og midler til at sikre 
forbedret levering. Det er således meget vigtigt at indgå i et samarbejde for at sikre fremskridt. Et frugtbart 
samarbejde skaber positive resultater. Det forventes, at det vigtigste resultat af samarbejdet bliver gensidig 
læring. Selv om det ikke altid er let at samarbejde mellem to eller flere områder og på tværs af grænserne, 
kan et sådant samarbejde ofte være den mest effektive metode til at opnå resultater inden for innovation og 
kapacitetsopbygning. 
 
Læring som følge af samarbejde bør bredes ud mellem flere lokale aktionsgrupper og således også nå 
lokale aktionsgrupper, der hidtil ikke har haft eller kun har haft begrænset erfaring med samarbejde.  
 
Integration af den tværnationale og interterritoriale dimension i lokale initiativer fremmer også etableringen 
af en EU-identitet som supplement til den lokale, regionale og nationale identitet. 
Støtte og forvaltning af samarbejdsaktiviteter tager længere tid og kræver flere menneskelige ressourcer til 
planlægning og forvaltning. Medlemsstaterne skal være klar til at allokere de nødvendige ressourcer til 
teknisk bistand til dette formål.  

Konkrete samarbejdsprojekter bør sikre reel merværdi for området. Samarbejdsaktioner kan være "bløde" 
aktioner og/eller produktive aktioner. Samarbejde kan hjælpe Leader-grupperne med at optrappe deres 
lokale aktiviteter. Det kan give dem mulighed for at løse visse problemer eller tilføre de lokale ressourcer 
merværdi. Det kan f.eks. bidrage til at opnå den kritiske masse, der er nødvendig for, at et specifikt projekt 
bliver levedygtigt, eller tilskynde til supplerende aktioner, f.eks. fælles markedsføringstiltag gennemført af 
Leader-grupper i forskellige regioner, som begge er specialiseret i et specifikt produkt (kastanjer, uld e.l.), 
eller udvikle fælles turistinitiativer på grundlag af en fælles kulturarv (keltisk, romansk osv.). 

Ordningerne for støtte til samarbejdsprojekter kan variere fra medlemsstat til medlemsstat. Det er imidlertid 
vigtigt, at disse ordninger gennemføres under vilkår, der tager hensyn til samarbejdets trindelte karakter. 
Proceduremæssigt finder samarbejdet mellem lokale aktionsgrupper sted i to på hinanden følgende etaper: 

1) Aktioner forud for udviklingen:  

Disse aktioner går forud for samarbejdsprojektet og sigter mod at lette søgningen efter potentielle partnere 
(f.eks. nationale netværkssamarbejdsredskaber) og støtte udviklingen af en fælles aktion (forberedende 
teknisk bistand), idet det tages i betragtning, at denne type aktioner af forskellige årsager ikke nødvendigvis 
munder ud i en konkret fælles aktion.  

2) Udvikling og gennemførelse af en fælles aktion: Der bør i forbindelse med et samarbejdspartnerskab 
tilskyndes til udvikling af fælles produkter, der skal involvere et konkret fælles projekt, som forvaltes under 
ledelse af en lokal aktionsgruppe med koordinatorstatus, som står for koordineringen. Det praktiske 
samarbejde kan have to – ofte komplementære – formål: at opnå den kritiske masse, der er nødvendig for, 
at et fælles projekt bliver levedygtigt, og at identificere komplementerende aspekter. 

To forskellige former for samarbejde er mulige under Leader: 

� samarbejde mellem to eller flere områder: dvs. samarbejde mellem forskellige landdistrikter i en 
medlemsstat. Det kan finde sted mellem Leader-grupper og er også åbent for andre lokale grupper, der 
anvender en lignende tilgang for deltagelse (se afsnit IV.1);  
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� tværnationalt samarbejde: dvs. samarbejde mellem Leader-grupper fra to eller flere medlemsstater eller 
med grupper i tredjelande, der anvender en lignende tilgang.  

Inden for deres egne ansvarsområder bør forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne: 

• på en gennemskuelig måde informere lokale aktionsgrupper om mulighederne for støtte til 
samarbejdsprojekter på grundlag af klare retningslinjer  

• sikre, at ansøgningsprocessen er så enkel og fleksibel som muligt og, hvis det er relevant, udvælge 
modtagere af forberedende teknisk bistand og samarbejdsprojekter.  

De nationale netværk bør: 

• arrangere samarbejdsseminarer for lokale aktionsgrupper 

• etablere systemer til indsamling af eksempler på god praksis 

• stille et redskab til rådighed til søgning efter partnere og regelmæssigt offentliggøre meddelelser for 
tværnationale partnere   

• stille teknisk bistand til rådighed for lokale aktionsgrupper (individuel rådgivning) 

• være i løbende kontakt med andre nationale netværk.   

 På europæisk plan vil Kommissionen: 

• stille et redskab til rådighed for at støtte søgning efter tværnationale samarbejdspartnere 

• afholde europæiske Leader-seminarer, der fremmer samarbejde, for lokale aktionsgrupper   

• arrangere udveksling af information om tværnationale samarbejdsprojekter under godkendelse 

• udstikke retningslinjer for tværnationalt samarbejde  

• etablere rammer for indsamlingen og udbredelsen af oplysninger om god praksis (i tæt samarbejde med 
nationale netværk). 

KAPITEL II: FORSKELLIGE METODER TIL UDVÆLGELSE AF SAMARBEJDSPROJEKTER 

Resultaterne af udvælgelsesprocessen i en medlemsstat vil blive meddelt partnerne/andre 
forvaltningsmyndigheder, når den officielle udvælgelsesprocedure er afsluttet. Der er behov for 
informationsudveksling, da gennemførelsen af projektet (f.eks. betalinger) først kan indledes, når alle de 
relevante udvælgelsesprocedurer er afsluttet.  

Den grundlæggende forskel i forhold til samarbejdsprojekter under Leader+ er, at samarbejdet kan 
integreres i de lokale udviklingsstrategier i overensstemmelse med artikel 62, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
1698/2005. I dette tilfælde erklærer den lokale aktionsgruppe, at den har til hensigt at samarbejde på 
områder, der falder ind under dens strategi, men partnerne er ikke nødvendigvis identificeret, da de gradvist 
godkendes af medlemsstaterne. 

I de programmer, hvor denne model er valgt, udvælges samarbejdsprojekter af de lokale aktionsgrupper. 
Medlemsstaterne kan vælge en anden gennemførelsesmodel, hvor forvaltningsmyndigheden udvælger 
projekterne. 

Det er også muligt at anvende begge modeller samtidig på ét program: udvælgelse af lokale aktionsgrupper, 
som har medtaget samarbejdsprojekter i deres lokale udviklingsstrategier, og administrativ udvælgelse for 
projekter foreslået af lokale aktionsgrupper, der ikke har medtaget samarbejde i deres strategier.      

Forvaltningsmyndigheden – eller eventuelt den lokale aktionsgruppe – lægger særlig vægt på projekternes 
kvalitet som påvist ved graden af partnernes inddragelse, relevansen af foranstaltningerne i forhold til 
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projektets målsætninger, metodens hensigtsmæssighed, budgettets klarhed og forvaltningen af det 
foreslåede projekt. Medlemsstaterne bør sikre sig, at projektet ikke støttes under et andet 
fællesskabsprogram (f.eks. EFRD-samarbejdsmål). 

Udvælgelse foretaget af lokale aktionsgrupper 

I denne model for gennemførelsen finder bottom up-metoden ligeledes anvendelse på samarbejde. 

"Samarbejde"-foranstaltningen er integreret i den lokale udviklingsstrategi som en af strategiens prioriteter. 
Ifølge artikel 37, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 gives der i "gamle" medlemsstater 
forrang til udvælgelse af lokale aktionsgrupper, som har medtaget samarbejdsprojekter i deres lokale 
udviklingsstrategier, jf. artikel 62, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005.   

De lokale aktionsgrupper indhenter, når de lokale udviklingsstrategier er valgt, tildelte bevillinger fra 
"samarbejde"-foranstaltningen, som skal give dem mulighed for at finansiere samarbejdsprojekter. Hvis 
dette er tilfældet, har gruppen på forhånd en mængde bevillinger (som enten er krediteret dens eget budget 
eller ikke er det), som den skal bruge til de projekter, som den sætter sammen. Den lokale aktionsgruppe 
udvælger samarbejdsprojektet som et hvilket som helst andet projekt inden for gennemførelsen af den 
lokale udviklingsstrategi. Projektet godkendes efterfølgende formelt af programmyndighederne efter 
formelle juridiske kontroller (kontrol af støtteberettigelse). 

Udvælgelse foretaget af forvaltningsmyndighederne 

Når projekterne udvælges direkte af forvaltningsmyndigheden, skal den på fastsatte datoer indkalde forslag 
eller udvælge projekter ved forelæggelse på et hvilket som helst tidspunkt. Samarbejdsprojekter kan 
indgives af de lokale aktionsgrupper eller i visse programmer af en koordinator, hvis der er flere partnere i 
samme program, indgives til den kompetente myndighed senest den 31. december 2013. Ansøgningerne 
udarbejdes i den form, der kræves under hvert program. Udarbejdelsen af projekter, der involverer 
godkendelse af forskellige nationale eller regionale administrationer, bør fremmes gennem hensigtsmæssige 
bestemmelser, f.eks. foreløbig godkendelse, mens man afventer godkendelse hos andre 
forvaltningsmyndigheder inden for en rimelig frist. 

Kapitel III: Fælles bestemmelser for alle projekter  

1) Støtteberettigede aktioner og udgifter  

Ifølge artikel 39, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 er forskellige aktioner 
støtteberettigede:  

- forberedende teknisk bistand  

- gennemførelse af et samarbejdsprojekt: Der ydes kun støtte til udgifter til den fælles aktion og til drift 
af eventuelle fælles strukturer. Der kan ydes støtte til dækning af udgifterne til informationskampagner 
i alle de områder, samarbejdet vedrører. 

Forberedende teknisk bistand 

Aktioner forud for udviklingen kan finansieres både på programniveau via teknisk bistand (nationale 
netværk) eller via samarbejde-foranstaltningen (forberedende teknisk bistand). 

Den forberedende tekniske bistand er en støtte, der udbetales forud for udviklingen. Erfaringerne fra Leader 
II og Leader+ viste, at projekterne ikke kunne gennemføres uden teknisk støtte, og mange programmer 
medtog således denne type specifik bistand til interterritorialt og transnationalt samarbejde i samarbejdets 
planlægningsfase med henblik på at fremme søgning efter og kontakt til partnere og tilvejebringe teknisk 
bistand til at sammensætte materialet. 

Idet det er vanskeligt at indlede et samarbejde, anbefales det på det kraftigste at lade alle programmer 
omfatte forberedende teknisk bistand som et støttesystem, der er tilgængeligt i hele 
programmeringsperioden.  
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I princippet går denne tekniske bistand forud for samarbejdsprojektet (udgifter i den indledende fase) og 
kan ikke finansiere udgifter til afholdelse af partnerskabsmøder, når partnerskabet er endeligt etableret på 
grundlag af en aftale. Disse mødeudgifter i gennemførelsesfasen vil være en del af informationsudgifterne, 
som er en integreret del af projektet. 

Visse lokale aktionsgrupper har muligvis ikke behov for forberedende teknisk bistand og er måske klar til at 
gennemføre den fælles aktion på grundlag af det forberedende arbejde i den foregående 
programmeringsperiode.  

Udgifter i den indledende fase kan være udgifter i forbindelse med møder (udveksling af erfaringer) med 
potentielle partnere (f.eks. rejser, indlogering og udgifter til tolkning) eller projektudviklingsudgifter (f.eks. 
forundersøgelse, rådgivning inden for specifikke emner, udgifter til oversættelse, udgifter til personale).  

Med henblik på at indlede samarbejdet anbefales det at råde over specifikke procedurer, som er adskilt fra 
projektudvælgelsesproceduren. Den forberedende tekniske bistand gennemføres enten via en administrativ 
udvælgelsesprocedure (bevillingen udstedes til den udvalgte lokale aktionsgruppe efter indgivelse af sagen) 
eller via en lokal udvælgelsesprocedure hos den lokale aktionsgruppe, der anvender en del af det budget, 
der bevilges til at gennemføre dens lokale udviklingsstrategi. 

I den første gennemførelsesmodel foreslås det med henblik på at lette processen at tillade indgivelse på et 
hvilket som helst tidspunkt, når ansøgningen af færdig. 

Medlemsstaterne kan vedtage en øvre grænse for forberedende teknisk bistand som en maksimal procentdel 
af de samlede projektudgifter. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte, at det, såfremt de samlede 
projektudgifter endnu er ukendte, ville være at foretrække at vedtage en øvre grænse pr. partner. 

 

Fælles aktion 

Samarbejdsprojektet svarer til en konkret aktion med tydeligt identificerede resultater, der producerer 
fordele for områderne. Udgifter i forbindelse med Leader-området er ikke nødvendigvis det samme som 
udgifter i selve området. Aktionen er "fælles" i den forstand, at den gennemføres i fællesskab.  

Indholdet af den fælles aktion kan dække en lang række aktiviteter, der er støtteberettigede under 
aksen/gennemføres i henhold til Leader-metoden. 

Fælles aktioner, hvortil der kan ydes støtte, kan også fokusere på kapacitetsopbygning, overførsel af 
erfaring til lokaludvikling, f.eks. via fælles publikationer, uddannelsesseminarer, "tvilling"-ordninger 
(udveksling af programledere og -personale), som fører til anvendelse af fælles metoder og arbejdsmetoder 
eller til udvikling af et fælles eller koordineret udviklingsarbejde.  

                                 

Drift af en fælles struktur 

Drift af en fælles struktur er den mest "integrerede" form for samarbejde. En ny fælles struktur kunne være 
et hvilket som helst organ, som har en juridisk form, der er anerkendt i det eller de pågældende 
medlemsstater. I forbindelse med tværnationalt samarbejde kan det være en EØFG (europæisk økonomisk 
firmagruppe). 

En af betingelserne for at etablere en sådan struktur er, at partnerne selv er lovligt etablerede strukturer. 

 

2) Støtteberettigede samarbejdspartnere 

Samarbejdet skal involvere mindst én lokal aktionsgruppe, der er udvalgt under Leader-aksen. Det skal 
gennemføres under en koordinerende lokal aktionsgruppes ansvar, og denne lokale aktionsgruppe er 
udvalgt under Leader-aksen (artikel 39, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006). 
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Samarbejdet skal være åbent for partnerskaber, der er dækket af bestemmelsen i artikel 59, litra e), i 
forordning (EF) nr. 1698/2005 (offentligt-private partnerskaber), og for andre lokale grupper i 
landdistrikterne, der er organiseret i henhold til følgende træk: a) tilstedeværelse af en lokal gruppe, der er 
aktiv i udviklingen af landdistrikterne, og som har kapacitet til at udarbejde en udviklingsstrategi for et 
geografisk område, b) den lokale gruppes organisation er baseret på et partnerskab mellem lokale aktører. 

Det skal bemærkes, at partnerskaber i henhold til artikel 59, litra e), ikke har en specifik fond, der skal 
koordinere aktionen. "Samarbejde"-foranstaltningen under akse 4 bør således anvendes til dette formål.  

Det bemærkes endvidere, at den reelle gennemførelse af projektet ikke nødvendigvis sker på foranledning 
af de lokale aktionsgrupper selv, men kan ske gennem operatører (eller projektpromotorer), som udpeges af 
den lokale aktionsgruppe i samarbejdsaftalen (se afsnit III.5).  

3) Den koordinerende lokale aktionsgruppes rolle (information) 

Den koordinerende Leader-gruppe i projektet har det endelige ansvar for at gennemføre projektet og er den 
kommunikationskanal, gennem hvilken nationale og/eller regionale myndigheder kan give den information, 
der er nødvendig for at sikre fremskridt i form af finansielle og reelle resultater. Hvert samarbejdsprojekt 
gennemføres under en ledende gruppes tilsyn og koordineres af denne. Gruppen udvælges efter aftale 
mellem de grupper, der er involveret i projektet, på grundlag af en samarbejdsaftale. 

Koordinatorgruppen skal have et minimum af funktioner for at være den reelle "leder". Gruppen kan 
varetage andre funktioner på grundlag af aftalen. 

Koordinatorgruppen vil normalt have følgende informationsopgaver:  

- styring og koordinering af projektets udformning, herunder udarbejdelse af den samarbejdsaftale, der 
beskriver samarbejdsprojektet (beskrivelse af projektet og definition af de forskellige lokale 
aktionsgruppers opgaver) 

- finansiel koordinering af projektet: indsamling af information om de ansøgninger om støtte, som hver 
gruppe indgiver (denne information gøres herefter tilgængelig for hver gruppe og de relevante regionale og 
nationale myndigheder) 

- styring og koordinering af gennemførelsen af projektet og de opgaver, der er de enkelte partneres 
ansvar, med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af det fælles projekt 

- fremme og overvågning af samarbejdsprojektet (økonomiske fremskridt for så vidt angår udgifter og 
indtægter, organisering af udveksling mellem grupperne, udarbejdelse af dokumentation om 
gennemførelsen) 

- Leader-ledergruppen fører tilsyn med, at hver Leader-gruppe lever op til sine forpligtelser, således at det 
fælles projekt gennemføres korrekt.  

Udgifter til disse opgaver er en del af samarbejdsprojektet og finansieres over programmets "samarbejde"-
foranstaltning. 

4) De enkelte partneres rolle i samarbejdsprojektet 

Opgaver og udgifter bør deles blandt partnerne, hvilket betyder, at hver partner skal deltage i 
projektaktiviteterne. Hver partner er ansvarlig for sine egne forpligtelser over for andre grupper og 
ledergruppen på grundlag af en samarbejdsaftale (se bilag I). 

Hver gruppe har det administrative og økonomiske ansvar for de operationer, som den leder. Den er derfor 
ansvarlig for at udarbejde finansieringsplanen og for forhandlinger med aktører, der finansierer en del af 
projektet. Gruppen er endvidere ansvarlig for at opbevare alle regnskabsmæssige dokumenter til støtte for 
udgifterne og den offentlige delfinansiering og stille dem til rådighed for regionale og nationale 
myndigheder.  
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Som anført ovenfor er det muligt, at visse udgifter til samarbejdsprojektet realiseres gennem de forskellige 
strukturer i den lokale aktionsgruppe (f.eks. et medlem af LAG-partnerskabet) eller gennem en 
landbrugsaktør i LAG-området.  

5) Netværkssamarbejde  

Teknisk bistand til samarbejde er støtteberettiget i henhold til det nationale landdistriktnetværks aktionsplan 
under teknisk bistand (artikel 68 i forordning (EF) nr. 1698/2005).  

Årsagen til at sikre netværkssamarbejde mellem alle de lokale aktionsgrupper i hvert enkelt program er bl.a. 
at fremme og lette samarbejde mellem dem (interterritorialt samarbejde). 

Hvis der er tale om tværnationalt samarbejde, vil den forberedende tekniske bistand blive bakket op af 
arbejdet i det europæiske landdistriktnetværk, der, så snart det er operationelt, bør fremme denne type 
samarbejde. De nationale netværks arbejde med at stimulere tværnationalt samarbejde vil ligeledes være 
afgørende.  

I denne henseende anbefales det, at det nationale netværks websted skal indeholde en webside, der giver 
mulighed for at søge efter partnere. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod at sikre en præcis beskrivelse 
af det emne, som de søgende lokale aktionsgrupper ønsker at udvikle gennem samarbejde, og den erfaring, 
som den pågældende gruppe har opnået på området. Erfaringer fra Leader-fællesskabsinitiativerne viser, at 
det ikke altid er let at finde den rette partner, for så vidt angår forventninger og evner, viden og knowhow. 
Med henblik på at opfylde behovet for tværnationalt samarbejde bør disse oplysninger oversættes til 
engelsk. 

KAPITEL IV: PROJEKTER FOR SAMARBEJDE MELLEM TO ELLER FLERE OMRÅDER  

1) Organer, der deltager i samarbejdet 

Samarbejde mellem to eller flere områder i en medlemsstat angår mindst ét område, der er udvalgt under 
Leader-aksen. Med henblik på at tilskynde til udbredelse af Leader-metoden kan partnerskabet også være 
åbent for lokale offentligt-private partnerskaber, der er udvalgt under akse 3 i henhold til artikel 59, litra e), 
i forordning (EF) nr. 1698/2005, eller andre landbrugsgrupper, der er organiseret i henhold til Leader-
tilgangen og anerkendt af medlemsstaten.  

Ud over de kriterier, der anvendes for den officielle anerkendelse i medlemsstaterne, kan følgende tages i 
betragtning i forbindelse med definitionen af "et andet landbrugsområde, der er organiseret på samme måde 
som Leader-områderne": 

- En lokal gruppe, der er aktiv inden for udvikling af landdistrikterne, og som har kapaciteten til at 
udarbejde en udviklingsstrategi for et bestemt geografisk område. 

- Organiseringen af gruppen er baseret på et åbent og bredt partnerskab, hvori lokale aktører tilskyndes til at 
deltage. Gruppen bør bestå af repræsentanter for flere samfundsøkonomiske sektorer, herunder 
sammenslutninger. Gruppen bør fastlægge sin egen udviklingspolitik. 

- Gruppen bør bestræbe sig på at samarbejde på netværksbasis med andre grupper. 

2) Støtteberettigede operationer 

Bortset fra operationer, der svarer til et meget præcist tema, hvis gennemførelse kræver et større område 
end de berørte lokale aktionsgruppers område, er kun operationer, som vedrører områder, der er udvalgt 
under Leader-aksen, støtteberettigede under "samarbejde"-foranstaltningen. Udgifter til koordinering af 
samarbejdet bliver imidlertid støtteberettigede for alle de berørte områder.  

Koordineringen af projektet omfatter de koordineringsopgaver, der er nødvendige for gennemførelsen af 
projektet (møder mellem partnerne, koordinatorgruppens administrative og økonomiske opgaver som 
koordinator, juridisk definition af samarbejdsaftalen og/eller den fælles juridiske strukturs drift af den 
fælles struktur). Det foreslås, at finansieringen af koordinationsudgifterne deles mellem partnerne på basis 
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af samarbejdsaftalen. Dette medfører, at projektgennemførelsen først kan indledes, når bevillingen er gået 
igennem for alle partnere. 

KAPITEL V: PROJEKTER FOR TVÆRNATIONALT SAMARBEJDE  

Der sondres mellem tværnationalt samarbejde inden for Den Europæiske Union og samarbejde, der 
involverer et tredjeland: 

1) Tværnationalt samarbejde inden for EU 

Tværnationalt samarbejde omfatter mindst to lokale aktionsgrupper, der har hjemme i to medlemsstater, og 
blandt hvilke mindst én er udvalgt under Leader-aksen. 

Som i forbindelse med samarbejde mellem to eller flere områder vil det være muligt at udvide dette 
samarbejde til også at omfatte grupper, der er udvalgt under akse 3 i landdistriktsudviklingsprogrammerne 
(andre offentligt-private partnerskaber end Leader-partnerskaber i henhold til artikel 59, litra e), i 
forordning 1698/2005). Overordnet koordinering af projektet under den koordinerende lokale 
aktionsgruppe, der er udvalgt under Leader-aksen, vil være støtteberettiget under Leader-aksen. Andre 
udgifter i forbindelse med andre grupper (artikel 59, litra e)), områder eller andre landdistrikter, der er 
organiseret i henhold til Leader-metoden, bør finansieres uden for Leader-aksen. 

På grundlag af samarbejdsaftalen mellem partnerne (se nedenfor) har den koordinerende lokale 
aktionsgruppe i projektet ansvaret for at koordinere projektet. Hver partnergruppe bør være ansvarlig for 
kommunikation med sin tilsynsmyndighed og økonomisk ansvarlig for gennemførelsen af den del af 
projektet, der skal gennemføres på gruppens område. 

2) Informationsudveksling om godkendelser af tværnationale samarbejdsprojekter  

Ifølge artikel 39, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 "meddeler medlemsstaterne 
Kommissionen de godkendte tværnationale samarbejdsprojekter". Formålet med denne forpligtelse er at 
øge gennemsigtigheden i de meddelte godkendelser i medlemsstaterne og også at fremskynde 
godkendelsesproceduren. De udpegede kompetente myndigheder bør anvende den almindelige formular til 
udveksling af oplysninger i forbindelse med tværnationale samarbejdsprojekter, som findes i bilag II. 

Det europæiske landdistriktnetværk vil spille en støttende rolle ved at oprette en europæisk database om 
tværnationale samarbejdsprojekter, der er under godkendelse, på basis af de oplysninger, der indsendes af 
de kompetente myndigheder. 

Følgende procedure bør sædvanligvis følges: 

Trin 1: En lokal aktionsgruppe (LAG), som har til hensigt at deltage i et samarbejdsprojekt, indsender en 
ansøgning om godkendelse (hvis LAG’en udvælger projektet) eller om udvælgelse og godkendelse til sin 
kompetente myndighed. Den kompetente myndighed kan give en foreløbig godkendelse til LAG’en. En 
foreløbig godkendelse, som er gyldig i højst seks til ni måneder, bliver endelig, hvis alle partnere modtager 
godkendelse fra deres kompetente myndigheder. 

Trin 2: Programmets kompetente myndighed (forvaltningsmyndighed/betalingsorgan) underretter 
Kommissionen om den foreløbige godkendelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt (fælles aktion) under 
anvendelse af formularen til udveksling af oplysninger i forbindelse med tværnationale samarbejdsprojekter 
(skal sendes via SFC 2000). Den bør også udpege en kontaktperson i den kompetente myndighed.  

Trin 3: Den kompetente myndighed kan konsultere den europæiske database om tværnationale 
samarbejdsprojekter, der er under godkendelse, for at følge godkendelsesprocedurerne i de øvrige 
medlemsstater. Efter at have fået bevis for godkendelser meddelt af de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater bekræfter den kompetente myndighed sin godkendelse. 

Dette trin finder ikke anvendelse på et tværnationalt samarbejdsprojekt, der kun involverer en medlemsstat 
og et område i et tredjeland. 

3) Tværnationalt samarbejde med områder i tredjelande 
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Tværnationalt samarbejde med et område i et tredjeland angår mindst ét område, der er udvalgt under 
Leader-aksen. Hvis et område, der er udvalgt under Leader-aksen, indgår i et samarbejde med et område i 
et land uden for Fællesskabet, som er organiseret i henhold til Leader-tilgangen, bliver de udgifter, der 
angår Leader-området, støtteberettigede (del af udgifterne til koordinering og det fælles projekt på grundlag 
af samarbejdsaftalen, der varetages af Leader-området, f.eks. den lokale Leader-aktionsgruppes deltagelse i 
partnerskabsmøder. Lokal gennemførelse af det fælles projekt i området). Med andre ord betyder udgifter "i 
forbindelse med" Leader-området ikke nødvendigvis "i området".   

Udgifter i området i tredjelandet, som ikke har forbindelse med Leader-området, er ikke støtteberettigede. 
Definitionen af det tredjelandsområde, der deltager i samarbejdet, bør være i overensstemmelse med 
Leader-tilgangen (se definition i afsnit IV.1). 

KAPITEL VI: SAMARBEJDSAFTALENS BERETTIGELSE 

Erfaringen fra samarbejdet under Leader viser tydeligt, at det for at sikre effektiv forvaltning er vigtigt, at 
det fra starten af projektet gøres klart, hvilke målsætninger der skal nås, hvordan ansvaret (for ledelse, 
koordinering, tilsyn og evaluering) skal fordeles, og hvordan de økonomiske bidrag inden for 
samarbejdspartnerskabet skal fordeles. En formel samarbejdsaftale gør det muligt at udspecificere disse 
aspekter og bidrager til at sikre gennemsigtig forvaltning og tydelige gensidige hensigtserklæringer.  

En samarbejdsaftale er et fælles dokument i en lovlig form, der er anerkendt i et af deltagerlandene, og som 
er undertegnet af alle partnerne (herunder en koordinerende lokal aktionsgruppe). Dette dokument bør 
tydeligt fastlægge projektets målsætninger, de initiativer, der vil blive gennemført for at nå dem, hver 
partners rolle i gennemførelsen af projektet samt hver partners økonomiske bidrag til projektet. 

Samarbejdsaftalen fastlægger alle komponenter i hele budgettet for den fælles aktion. Dokumentet, som 
udfærdiges på de forskellige berørte medlemsstaters sprog, fastlægger indholdet i projektsamarbejdet og 
hver enkelt lokal aktionsgruppes økonomiske og tekniske bidrag til at nå målet med projektet. 

Samarbejdsaftalen bør indeholde: 

� en skriftlig erklæring fra partnerne med navne og adresser på den koordinerende aktionsgruppe og 
LAG-partnerne/de lokale grupper; 

� en detaljeret beskrivelse af samarbejdsprojektet, herunder: 

� projektets målsætninger; 

� de foranstaltninger, der vil blive truffet for at nå dem; 

� de potentielle modtagere; 

� hver partners rolle i at organisere og gennemføre projektet (eventuelt navnet på de 
tekniske organisationer, der har fået tilladelse til at gennemføre visse operationer); 

� ordningerne for organiseringen og overvågningen af projektet; 

� de forventede resultater af det multilaterale projekt; 

� et overordnet budget og oplysninger om hver enkelt partners økonomiske bidrag;  

� en vejledende tidsplan; 

� partnerne/aktionsgruppen træffer afgørelse om lovvalgsregler og kompetente domstole i tilfælde af en 
tvist mellem parterne: Enten vælges bopælen eller hjemstedet for en af partnerne/aktionsgrupperne eller 
det sted, hvor projektet gennemføres. Der gives normalt forrang for den koordinerende aktionsgruppes 
hjemsted; 

� hvis partnerne ønsker det, kan der indføres en klausul, der giver mulighed for at inddrage nye lokale 
aktionsgrupper/grupper.  
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� En procedure, der giver mulighed for at ændre aftalen.  

En standardsamarbejdsaftale er vedhæftet denne vejledning som bilag I. I denne standardaftale findes der 
også et teknisk bilag til detaljeret beskrivelse af projektet. Selve aftalen indeholder kun de generelle 
aftalevilkår. 
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.  

BILAG I 

 

STANDARDSAMARBEJDSAFTALE 

 

 

 

Samarbejdsprojektets titel:  

 

 

 

Erklæring: 

 

Undertegnede, der repræsenterer partnerne i den lokale aktionsgruppe, forpligter sig hermed til at 
gennemføre det i bilaget definerede projekt og bekræfter endvidere de heri indeholdte oplysningers ægthed.  

 

 

Lovvalg og kompetent domstol 

 

Aftalen er underkastet ... lovgivning. 

 

 TVISTER MELLEM PARTERNE VEDRØRENDE FORTOLKNING AF ELLER ANVENDELSESOMRÅDE FOR 

AFTALEN, SOM IKKE KAN AFGØRES VED MÆGLING MELLEM PARTERNE, INDBRINGES FOR DOMSTOLENE 

I ... 

 

 

 KLAUSUL, DER GIVER MULIGHED FOR INDDRAGELSE AF NYE PARTNERE ("LEADER-GRUPPER ELLER 

ANDRE LOKALE AKTIONSGRUPPER KAN INDDRAGES VED ÆNDRING AF DENNE AFTALE, HVIS DE ØNSKER 

DET") 
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 KLAUSUL, DER GIVER MULIGHED FOR ANDRE ÆNDRINGER 

 UNDERSKRIFTER 

 

 

Navn på den koordinerende lokale Leader-aktionsgruppe: 

 

 

 

Repræsentantens navn:  

 

 

Stilling: 

 

 

Dato:                                                               Sted (adresse, herunder land): 

 

 

Underskrift:  
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Navn på den lokale Leader-aktionsgruppe/anden lokal aktionsgruppe 1: 

 

 

 

Repræsentantens navn:  

 

 

Stilling: 

 

 

Dato:                                                               Sted (adresse, herunder land): 

 

 

- 

Underskrift:  

 

 

 

 

 

 

 

Navn på den lokale Leader-aktionsgruppe/anden lokal aktionsgruppe n: 

  

 

Repræsentantens navn:  

  

Stilling: 

Dato:                                                               Sted (adresse, herunder land): 

Underskrift: 
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BILAG TIL SAMARBEJDSAFTALEN 

 

BESKRIVELSE AF PROJEKTET   

 

 

 

 

 

Samarbejdsprojektets titel:        

 

 

PARTNERE I SAMARBEJDSPROJEKTET 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Navn på den koordinerende lokale aktionsgruppe under Leader-aksen: 

 

Formandens navn: 

 

Kontaktperson for denne formular: 

 

Ansvarlig organisation for lokalprogrammet: 

 



 16

Kontaktpersonens adresse: 

 

 

Tlf.: 

Fax: 

E-mail: 

Talte/forståede sprog:  

 

Kontaktpersoner: 

 

Navn på den lokale Leader-aktionsgruppe/anden lokale aktionsgruppe 1: 

 

Formandens navn: 

 

Kontaktperson for denne formular: 

 

Ansvarlig organisation for lokalprogrammet: 

 

Kontaktpersonens adresse: 

 

 

Tlf.: 

Fax: 

E-mail: 

Talte/forståede sprog:  

 

 

 

Kontaktpersoner: 
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Navn på den lokale Leader-aktionsgruppe/anden lokale aktionsgruppe n: 

 

Formandens navn: 

 

Kontaktperson for denne formular: 

 

Ansvarlig organisation for lokalprogrammet: 

 

Kontaktpersonens adresse: 

 

 

Tlf.: 

Fax: 

E-mail: 

Talte/forståede sprog:  
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Beskrivelse af samarbejdsprojektet 

 

 

 

Beskrivelse af projektets målsætninger, hovedaktiviteter (herunder relevante steder og datoer), modtagere 

af operationen og status herfor: 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af de forventede resultater for operationens modtagere og for de berørte områder: 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang, metoder og procedure for gennemførelse af det projekt, for hvilket der søges støtte: 
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Gennemførelsesperiode for projektet: 

 

 

 

 

 

 

 

Hver partners rolle i forbindelse med hovedaktiviteterne: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budget for projektet 

 

 
Landdistriktsu
dviklingsprogr

am 

 
Koordinerende LAG eller 

LAG/andre grupper 

 
Forventede aktiviteter 

 
Udgifter (EUR) 

Støtte (EUR) 

Fællesskabet 
ELFUL Offentlig Privat 

 

 

 

 

Udgifter til 
planlægning/koordinering 

(fælles) 

     

 

 

 

Andre udgifter (fælles)  

(hovedaktiviteter ...): 

     

 

 

 

Andre udgifter  

(ikke fælles) 

     

 I ALT      
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BILAG II 

 

 

FORMULAR TIL UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OM 
TVÆRNATIONALE SAMARBEJDSPROEKTER 

 

1. Oplysninger om projektet 

 

1.1 Samarbejdsprojektets titel: 

 

 

1.2. Kortform af titlen: 

 

 

1.3. Varighed af de planlagte projektaktiviteter: 

 

 1.3.1. Startdato:  

 1.3.2. Slutdato:   
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1.4. Samlede omkostninger i hele projektets levetid (i EUR): 

 

 Projektets budget opdelt efter finansieringskilde 

  1.4.1. Samlet budget:   

  1.4.2. ELFUL:  

  1.4.3. Offentlig:  

  1.4.4. Privat:  

 Budgettet opdelt efter partnere 

  1.4.5. Samlet budget koordinerende  
   partner: 

 

  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. Oplysninger om samarbejdspartnere s 

�  
2.1. Den koordinerende partner 

 2.1.1 Officielt navn på koordinatoren for den lokale 
  aktionsgruppe (LAG): 

 

 2.1.2 Formandens navn:  

 2.1.3 LAG-kontaktperson for samarbejdsprojekter  

  2.1.3.1. Navn:  

  2.1.3.2. Kontaktadresse:  

  2.1.3.3. Tlf.:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Kontaktpersonen 
taler/forstår  
   følgende sprog: 

 

 2.1.4 Navn på den kompetente  
  rapporteringsmyndighed, herunder  
  kontaktperson: 
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 2.1.5 Dato for fremsendelse til Kommissionen:  

 2.1.6 Navn på den kompetente myndighed, der  
  godkender projektet: 

 

 2.1.7 Dato for godkendelse af projektet:  

2.2. Oplysninger om LAG 1 

 2.2.1. Officielt navn på LAG 1:  

 2.2.2. Formandens navn:  

 2.2.3. LAG-kontaktperson for samarbejdsprojekter  

  2.2.3.1 Navn:  

  2.2.3.2 Kontaktadresse:  

  2.2.3.3 Tlf.:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Kontaktpersonen taler/forstår  
   følgende sprog: 

 

 2.2.4. Navn på den kompetente  
  rapporteringsmyndighed, herunder  
  kontaktperson: 
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 2.2.5. Dato for fremsendelse til Kommissionen:  

 2.2.6. Navn på den kompetente myndighed, der  
  godkender projektet: 

 

 2.2.7. Dato for godkendelse af projektet:  
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2.3. Oplysninger om LAG 2 

 2.3.1. Officielt navn på LAG 2:  

 2.3.2. Formandens navn:  

 2.3.3. LAG-kontaktperson for samarbejdsprojekter  

  2.3.3.1 Navn:  

  2.3.3.2 Kontaktadresse:  

  2.3.3.3 Tlf.:  

  2.3.3.4 Fax:  

  2.3.3.5 E-mail:  

  2.3.3.6 Kontaktpersonen taler/forstår  
   følgende sprog: 

 

 2.3.4. Navn på den kompetente  
  rapporteringsmyndighed, herunder  
  kontaktperson: 

 

 2.3.5. Dato for fremsendelse til Kommissionen:  

 2.3.6. Navn på den kompetente myndighed, der  
  godkender projektet: 

 



 28

 2.3.7. Dato for godkendelse af projektet:  

 

 


