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Az útmutató céljai és szerkezete 

A 2007–2013 közötti időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) valamennyi 

tagállamban támogatni fogja a helyi akciócsoportok között létrejövő transznacionális és a területek közötti 

projekteket.  
 
Az útmutató azzal az elsődleges céllal íródott, hogy segítséget nyújtson a tagállami hatóságoknak és a helyi 

akciócsoportoknak a vidékfejlesztési programok (az 1698/2005/EK rendelet 63b. és 65. cikke) keretébe 

tartozó együttműködési intézkedés végrehajtásához.  

Gyakorlati szinten az együttműködés számos kérdést vet fel: miként lehet partnereket találni, hogyan 

osztható meg a partnerek között a munka és a felelősség. Az útmutatónak az is célja, hogy tanáccsal lássa el 

a helyi akciócsoportokat és az együttműködési projektek kidolgozásában és végrehajtásában részt vevő más 

helyi szereplőket.  

Az útmutató tükrözi a Leader közösségi kezdeményezések tapasztalatait, amelyek nyomatékosan 

alátámasztják azt a nézetet, hogy az együttműködés hozzáadott értékkel gazdagítja az eredményeket. 

 

Az útmutatót indikatív referenciadokumentumnak kell tekinteni, mely nem hoz létre új jogszabályt. Meg 

kell jegyezni, hogy a közösségi jog értelmezése végső soron minden esetben az Európai Bíróság feladata.  
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I. fejezet: Bevezetés: az „együttműködési” intézkedés a Leader-tengely keretében 

Az „együttműködési” intézkedés a Leader-tengely három intézkedésének egyike. Az együttműködés a 

hálózatépítésnél messzebbre mutat: ösztönzi és támogatja a helyi akciócsoportokat abban, hogy együttes 

fellépést vállaljanak egy más régióban, illetve tagállamban vagy akár harmadik országban működő másik 

Leader-csoporttal vagy hasonló megközelítést képviselő csoporttal. 

A vidéki területek közötti együttműködés a Bizottság számára magas hozzáadott értékkel bír. Az 

együttműködés a helyi fejlesztési stratégia részeként, és nem a stratégiához hozzáadott elemként értendő, és 

a helyi stratégiák fejlesztése érdekében lehetőséget teremt a helyi látókör kiszélesítésére. A határokon 

átívelő együttműködés lehetőséget biztosít az információkhoz és új ötletekhez való hozzáférésre, a más 

régióktól vagy országoktól való tanulásra, az innováció ösztönzésére és támogatására, valamint a készségek 

és a teljesítmény javítására szolgáló eszközök megszerzésére: az együttműködés ezért igen fontos az 

előrehaladás érdekében, az ötletek és tapasztalatok egymás közötti cseréje kedvező hatásokat eredményez. 

Az együttműködés legfőbb elvárt eredménye a kölcsönös tanulás. Bár a régióközi és transznacionális 

együttműködés nem mindig egyszerű, az innováció és a kapacitásépítés terén gyakran ezzel lehet a 

leghatékonyabban eredményeket elérni. 
 

Az együttműködésből tanultakat több helyi akciócsoport körében kell terjeszteni, s így azok olyan helyi 

akciócsoportokhoz is eljutnak, amelyek eddig az együttműködés terén alig, vagy egyáltalán nem 

rendelkeztek tapasztalattal.  
 

A transznacionális és a régióközi dimenzió helyi kezdeményezésekbe való illesztése a helyi, a regionális és 

a nemzeti identitás mellett egy EU-identitás megteremtését is elősegíti. 

Az együttműködési tevékenységek támogatása és irányítása a tervezés és az irányítás tekintetében több időt 

és több humán erőforrást igényel. A tagállamoknak fel kell készülniük a megfelelő technikai 

segítségnyújtási erőforrások e célra történő elkülönítésére.  

A konkrét együttműködési projekteknek valós hozzáadott értéket kell eredményezniük a térség számára. Az 

együttműködési intézkedés „puha” intézkedésekből és/vagy termelő jellegű intézkedésekből állhat; az 

együttműködés segítheti a Leader-csoportokat helyi tevékenységeik fellendítésében. Lehetővé teheti 

számukra bizonyos problémák megoldását vagy a helyi erőforrások értékének növelését. Az 

együttműködési intézkedéssel például elérhető egy adott projekt életképességéhez szükséges kritikus 

tömeg, vagy kiegészítő intézkedések ösztönözhetők, pl. különböző régiók egy adott termékre (gesztenye, 

gyapjú, stb.) szakosodott vagy a közös kulturális örökségen (kelta, római stb.) alapuló közös 

idegenforgalmi kezdeményezéseket fejlesztő Leader-csoportjai közös marketingtevékenységet hajthatnak 

végre. 

Az együttműködési projektek támogatására szolgáló szabályok tagállamonként eltérőek lehetnek. Fontos 

azonban, hogy e szabályokat olyan feltételek mellett hajtsák végre, amelyek tekintetbe veszik az 

együttműködés fokozatos jellegét. Eljárási szempontból a helyi akciócsoportok közötti együttműködés két 

egymást követő szakaszban zajlik: 

1) A projekt kidolgozását megelőző intézkedések:  

Ezekre az intézkedésekre az együttműködési projektet megelőzően kerül sor, és céljuk a lehetséges 

partnerek megtalálásának elősegítése (pl. nemzeti hálózati együttműködési eszközök) és az együttes 

fellépés kidolgozásának támogatása (előkészítő technikai támogatás). Szem előtt kell azonban tartani, hogy 

az ilyen típusú intézkedés különböző okok miatt nem feltétlenül vezet konkrét közös intézkedéshez.  

2) Az együttes fellépés kidolgozása és végrehajtása: Az együttműködési partnerségeket közös termékek 

kifejlesztését célzó munkára kell ösztönözni; ezeknek a munka összehangolásáért felelős koordináló helyi 

akciócsoport irányítása alatt megvalósuló, konkrét közös projekt formájában kell megvalósulniuk. A 

gyakorlati együttműködésnek két, gyakran egymást kiegészítő célkitűzése lehet: a közös projekt 

életképességéhez szükséges kritikus tömeg elérése és a komplementaritások azonosítása. 

A Leader keretében két együttműködési típust különböztetünk meg: 
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• területek közötti együttműködés: egy tagállamon belüli különböző vidéki térségek közötti 

együttműködés. Megvalósulhat Leader-csoportok között, és a hasonló, részvételen alapuló 

megközelítést alkalmazó más helyi akciócsoportok előtt is nyitott (lásd a IV.1 pontot);  

• transznacionális együttműködés: legalább két tagállam Leader-csoportjai közötti, vagy harmadik 

országok hasonló megközelítést alkalmazó csoportjaival történő együttműködés.  

A tagállami irányító hatóságoknak saját illetékességi körükön belül a következőket kell megtenniük: 

• egyértelműen tájékoztatniuk kell a helyi akciócsoportokat az együttműködés finanszírozásának világos 

iránymutatások alapján megvalósuló lehetőségeiről,  

• biztosítaniuk kell, hogy a pályázati folyamat a lehető legegyszerűbb és legrugalmasabb legyen, és adott 

esetben ki kell választaniuk az előkészítő technikai támogatás és az együttműködési projektek 

kedvezményezettjeit  

A nemzeti hálózatoknak: 

• együttműködési szemináriumokat kell szervezniük a helyi akciócsoportok számára 

• rendszereket kell létrehozniuk a bevált gyakorlati megoldások összegyűjtésére 

• partnerkereső eszközöket kell biztosítaniuk és rendszeres időközönként felhívásokat kell közzétenniük a 

transznacionális partnerek számára  

• technikai támogatást kell nyújtaniuk a helyi akciócsoportok számára (egyedi tanácsadás) 

• rendszeres kapcsolatban kell állniuk más nemzeti hálózatokkal  

 A Bizottság európai szinten: 

• eszközt biztosít a transznacionális együttműködés tekintetében a partnerkeresés megkönnyítéséhez 

• az együttműködést előmozdító európai Leader-szemináriumokat szervez a helyi akciócsoportok számára  

• jóváhagyási eljárás keretében megszervezi a transznacionális együttműködési projektekre vonatkozó 

információcserét 

•  útmutatás(oka)t nyújt a transznacionális együttműködésre vonatkozóan  

• keretrendszert hoz létre a bevált gyakorlati megoldások összegyűjtéséhez és terjesztéséhez (szoros 

együttműködésben a nemzeti hálózatokkal) 

II. FEJEZET: AZ „EGYÜTTMŰKÖDÉSI” PROJEKT KIVÁLASZTÁSÁNAK KÜLÖNFÉLE MÓDJAI 

A tagállami kiválasztási folyamat eredményét a hivatalos kiválasztási eljárás lezárását követően bejelentik a 

partnereknek / más irányító hatóságoknak. Erre az információcserére azért van szükség, mert a projekt 

végrehajtása (pl. a kifizetések) csak akkor kezdődhet meg, ha valamennyi vonatkozó kiválasztási eljárás 

lezárult.  

A Leader+ keretében folyó együttműködési projektekkel összevetve az alapvető különbség az, hogy az 

1698/2005/EK rendelet 62. cikkének (4) bekezdése értelmében az együttműködés beilleszthető a helyi 

fejlesztési stratégiákba. Ebben az esetben a helyi akciócsoport kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

stratégiája keretébe tartozó területen együttműködést kíván folytatni, de a partnereket nem feltétlenül jelölik 

meg, mivel azokat a tagállamok fokozatosan hagyják jóvá. 
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Az e modellt választó programok keretében az együttműködési projekteket a helyi akciócsoportok 

választják ki. A tagállam választhat más végrehajtási modellt is, olyat, amelyben a kiválasztást az irányító 

hatóság végzi. 

Egy programon belül a két modell párhuzamos végrehajtása is lehetséges: a kiválasztást végezhetik azok a 

helyi akciócsoportok, amelyek az együttműködést beillesztették helyi fejlesztési tervükbe, az olyan helyi 

akciócsoportok által javasolt projektek tekintetében pedig, amelyek az együttműködést nem illesztették be 

helyi fejlesztési tervükbe, a kiválasztást az irányító hatóság végezheti. 

Az irányító hatóság – vagy adott esetben a helyi akciócsoport – külön figyelmet fordít a projektek 

minőségére, amit a partnerek részvételének mértéke, a javasolt intézkedéseknek a projekt célkitűzései 

szempontjából való relevanciája, a módszertan szilárdsága, a költségvetés áttekinthetősége és a javasolt 

projekt irányítása mutat. A tagállamoknak ellenőrizniük kell, hogy a projektet nem támogatják-e más 

közösségi program (pl. az ERFA együttműködési célkitűzése) keretében. 

Helyi akciócsoportok általi kiválasztás 

Ebben a végrehajtási modellben az alulról felfelé irányuló megközelítés az együttműködésre is érvényes. 

Az együttműködési intézkedés a helyi fejlesztési stratégia részévé válik, és annak egyik prioritását jelenti. 

Az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 37. cikkének (4) bekezdése szerint a „régi” tagállamokban a helyi 

akciócsoportok kiválasztása során azok a helyi akciócsoportok élveznek elsőbbséget, amelyek az 

együttműködést beillesztették az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének (4) bekezdése szerinti helyi 

fejlesztési stratégiáikba.  

A helyi fejlesztési stratégiák kiválasztását követően a helyi akciócsoportok megkapják az együttműködési 

intézkedésből előre elhatárolt előirányzatokat, amelyekből tudniuk kell finanszírozni az együttműködési 

projekteket. Ha ez így van, a csoport már előre bizonyos mennyiségű előirányzatot kap (függetlenül attól, 

hogy azt saját költségvetésében jóváírták-e vagy sem), amit az összeállítandó projektekhez kell 

felhasználnia. A helyi akciócsoport ugyanúgy választja ki az együttműködési projektet, mint a helyi 

fejlesztési stratégia végrehajtása során bármely más projektet. A projektet ezután a programozási hatóságok 

hagyják jóvá, a hivatalos jogi ellenőrzéseket követően (a támogathatóság ellenőrzése). 

Az irányító hatóság általi kiválasztás 

Az irányító hatóság a projektek közvetlen kiválasztásakor meghatározott időpontokban ajánlati felhívásokat 

tesz közzé, illetve bármely időpontban választhat a benyújtott projektek közül. Az együttműködési 

projekteket a helyi akciócsoport, illetve bizonyos programok esetében – amennyiben a programban több 

partner vesz részt – a koordinátor nyújthatja be az illetékes hatósághoz, legkésőbb 2013. december 31-ig. 

Ezeket a pályázatokat minden program esetében a megfelelő formában kell elkészíteni. A különböző 

nemzeti vagy regionális közigazgatási szervek jóváhagyását igénylő projektek kivitelezését megfelelő 

rendelkezésekkel kell elősegíteni: például más irányító hatóságok jóváhagyásának ésszerű késedelme esetén 

ideiglenes jóváhagyást lehet adni. 

III. fejezet: Az összes projektre vonatkozó közös rendelkezések  

1) Támogatható intézkedések és költségek  

Az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkének (3) bekezdése értelmében különféle intézkedések 

támogathatóak: 

- előkészítő technikai támogatás  

- az együttműködési megállapodás végrehajtása: Csak az együttes fellépés és a közös struktúra 
működési költségei támogathatóak. Az ösztönzés költségei az együttműködéssel érintett valamennyi 

területen támogathatók lehetnek. 

Előkészítő technikai támogatás 
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A projekt kidolgozását megelőző intézkedések egyaránt támogathatók programszinten technikai 

segítségnyújtás révén (nemzeti hálózat) vagy az együttműködési intézkedésen keresztül (előkészítő 

technikai támogatás). 

Az előkészítő technikai támogatás a projekt kidolgozását megelőző támogatás. A Leader II és a Leader+ 

tapasztalatai azt mutatták, hogy a projekteket technikai támogatás nélkül nem lehetett végrehajtani, ezért az 

ilyen típusú egyedi segítségnyújtás a területek közötti és a transznacionális együttműködések esetében – a 

partnerkeresés és a partnerekkel való kapcsolatfelvétel támogatása, valamint a dokumentáció 

összeállításához nyújtandó technikai támogatás érdekében – sok programnak része volt a tervezési fázisban. 

Mivel az együttműködések elindítása nehéz, nyomatékosan ajánlott, hogy minden programba iktassanak be 

egy előkészítő technikai támogatási elemet, illetve az a teljes programozási időszakban álljon rendelkezésre 

támogatási rendszerként.  

Az ilyen technikai támogatásnak elvben meg kell előznie az együttműködési projektet (előzetes kiadások), 

és – miután a partnerséget már megállapodás alapján véglegesítették – abból nem lehet a partnerségi 

találkozók költségeit finanszírozni. A találkozók költségei a végrehajtási szakaszban már az ösztönzési 

költségek között a projekt szerves részét képezik. 

Néhány helyi akciócsoportnak nem feltétlenül van szüksége előkészítő technikai támogatásra és készen 

állhat arra, hogy az előző programozási időszak előkészítő munkája alapján hajtson végre együttes 

fellépést.  

Előzetes kiadások lehetnek a potenciális partnerekkel lebonyolított találkozókhoz (tapasztalatcsere) 

kapcsolódó költségek (pl. utazási és szállásköltségek, tolmácsolási díjak) vagy a projekt kidolgozását 

megelőző költségek (pl. a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, sajátos kérdésekkel kapcsolatos 

konzultáció, fordítási költségek, további személyzeti költségek).  

Az együttműködési munka megkezdésének elősegítése érdekében ajánlott, ha a projektkiválasztási 

eljárástól elkülönülő, sajátos eljárás áll rendelkezésre. Az előkészítő technikai támogatás végrehajtható 

adminisztratív kiválasztási eljárással (a támogatás a dokumentáció benyújtását követően kerül a kiválasztott 

helyi akciócsoportokhoz), vagy a helyi akciócsoportok általi helyi kiválasztási eljáráson keresztül, a helyi 

fejlesztési stratégia végrehajtására elkülönített költségvetés egy részének felhasználásával. 

Az első végrehajtási modellben a folyamat elősegítése érdekében ajánlott lehetővé tenni, hogy a pályázat 

elkészültekor a dokumentáció bármikor benyújtható legyen. 

A tagállamok az előkészítő technikai támogatásra irányuló támogatás tekintetében a teljes projektköltség 

maximális százalékában kifejezett felső korlátot fogadhatnak el. A tagállamok ugyanakkor fontolóra 

vehetik, hogy a projektköltségek ismeretének hiányában célszerűbb lehet egy partnerenkénti támogatási 

felső határ. 

 

Együttes fellépés 

Az együttműködési projekt egy olyan konkrét intézkedés, amelynek egyértelműen meghatározott, elérendő 

céljai vannak, és a területek számára hasznot hoz. A Leader-területhez kapcsolódó költségek nem 

szükségszerűen jelentik azt, hogy a kiadásoknak az adott területen kell felmerülniük. A fellépés olyan 

értelemben együttes, hogy annak végrehajtása együttesen történik.  

Az együttes fellépés tartalma a Leader-módszeren keresztül végrehajtott tengely(ek) szerint támogatható 

tevékenységek egész sorát lefedheti. 

A támogatható együttes fellépések irányulhatnak kapacitásépítésre, helyi projekt-kidolgozási gyakorlatok 

átadására, amely például közös módszertanok és munkamódszerek elfogadásához vagy az 

együttes/koordinált projekt-kidolgozási munka kialakításához vezető közös publikációk, képzési célú 

szemináriumok, ikerintézményi (twinning) megállapodások (programirányítók és személyzet cseréje) révén 

valósulhat meg.  
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Közös struktúra működtetése 

A legszorosabb együttműködési forma a közös struktúra működtetése. A közös új struktúra lehet bármely 

olyan szervezet, amely az adott tagállam(ok)ban elismert jogi formát alkalmazza. A transznacionális 

együttműködés esetében ez lehet egy európai gazdasági egyesülés. 

Az ilyen struktúra létrehozásának egyik előfeltétele, hogy maguk a partnerek jogszerűen létrehozott 

struktúrák legyenek. 

 

2) Az együttműködő partnerek támogathatósága 

Az együttműködésben legalább egy, a Leader-tengely alapján kiválasztott helyi akciócsoportnak részt kell 

vennie. Az együttműködést a Leader-tengely alapján kiválasztott koordináló helyi akciócsoport felelőssége 

mellett kell folytatni (az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkének (1) bekezdése). 

Az együttműködésben részt vehetnek az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontja szerinti 

partnerségek (a köz- és magánszféra közötti partnerségek) és más olyan vidéki helyi csoportok, amelyeknek 

a szerveződésére a következők jellemzőek: a) olyan helyi csoport jelenléte, amely tevékenyen részt vesz a 

vidékfejlesztésben, és képes az adott földrajzi területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására, b) e 

helyi csoport szervezete a helyi szereplők partnerségén alapul. 

Meg kell jegyezni, hogy az 59. cikk e) pontja szerinti partnerségek nem rendelkeznek külön pénzeszközzel 

az együttműködés összehangolására, ezért erre a célra a 4. tengely szerinti együttműködési intézkedést kell 

alkalmazni.  

Meg kell jegyezni, hogy projekt tényleges végrehajtását nem szükségszerűen maguk a helyi akciócsoportok 

végzik, hanem azt adott esetben végezhetik a helyi akciócsoport által az együttműködési megállapodásban 

(lásd a III. rész 5. pontját) kijelölt gazdasági szereplők (vagy projekttámogatók) is.  

3) A koordináló helyi akciócsoport szerepe (ösztönzés) 

A projekt koordináló Leader-csoportja viseli a végső felelősséget a projekt végrehajtásáért, továbbá – a 

finanszírozási kérelem előrehaladására és a tényleges eredményekre vonatkozó információk megadása 

tekintetében – kommunikációs csatornát jelent a nemzeti és / vagy regionális hatóságok felé. Minden 

együttműködési projekt végrehajtása az együttműködési megállapodás alapján a projektben részt vevő 

csoportok közötti megállapodással kijelölt vezető csoport ellenőrzése és koordinálása mellett történik. 

Ahhoz, hogy a koordináló csoport valós vezetői szerepet tölthessen be, bizonyos minimális feladatokkal 

kell rendelkeznie. A megállapodás alapján további feladatokat is felvállalhat. 

A koordináló csoportnak rendszerint a következő ösztönzési feladatai vannak:  

- irányítás és koordinálás a projekt kialakítása tekintetében, ideértve a projektet bemutató együttműködési 

megállapodás előkészítését (a projekt leírása és a különböző helyi akciócsoportok 

kötelezettségvállalásainak meghatározása)  

- a projekt pénzügyi koordinálása: az egyes csoportok által benyújtott finanszírozási kérelmekre 

vonatkozó információk összegyűjtése (ezek az információk a későbbiekben minden csoport, illetve az 

érintett regionális és nemzeti hatóságok számára is elérhetőek) 

- a projekt végrehajtásának, valamint azon feladatoknak az irányítása és koordinálása, amelyek a közös 

projekt helyes végrehajtásának biztosítása érdekében az egyes partnerek felelősségi körébe tartoznak 

- az együttműködési projekt előmozdítása és figyelemmel kísérése (pénzügyi előrehaladás a felmerült 

költségek és a beérkezett bevételek tekintetében, a csoportok közötti cserék szervezése, a végrehajtás 

dokumentációjának elkészítése) 
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- a vezető Leader-csoport ellenőrzi az egyes Leader-csoportok által a projekt helyes végrehajtása érdekében 

tett kötelezettségvállalások teljesítését. 

Az e feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek részét képezik a program együttműködési intézkedése 

által finanszírozott együttműködési projektnek. 

4) Az egyes partnerek szerepe az együttműködési projektben 

A feladatokat és a költségeket úgy kell megosztani a partnerek között, hogy minden partner részt vegyen a 

projekttevékenységekben. Az együttműködési megállapodás (lásd az I. mellékletet) alapján minden egyes 

partner felelősséggel tartozik saját kötelezettségvállalásaiért a többi csoport és a vezető csoport felé. 

Minden csoport igazgatási és pénzügyi felelősséggel tartozik az általa irányított műveletekért. Ennélfogva 

felelős az előzetes pénzügyi terv elkészítéséért és a részfinanszírozást nyújtókkal való tárgyalásokért. 

Felelős továbbá azért, hogy a felmerült kiadásokat igazoló, és az állami részfinanszírozással kapcsolatos 

valamennyi számviteli bizonylatot megőrizze, és azokat a regionális vagy nemzeti hatóságok 

rendelkezésére bocsássa. 

Ahogy az a fentiekben is szerepel, az együttműködési projekt egyes kiadásai a helyi akciócsoport 

különböző struktúráin (pl. a helyi akciócsoport-partnerség valamely tagján) vagy a helyi akciócsoport 

területének valamely vidéki szereplőjén keresztül is teljesíthetők.  

5) A hálózatépítés szerepe  

Az együttműködéshez biztosított technikai segítségnyújtás a technikai segítségnyújtás keretén belüli 

nemzeti hálózati cselekvési terv alapján támogatható (az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke). 

Az egyes programokon belül az összes akciócsoportot tömörítő hálózat kiépítését többek között a közöttük 

folyó együttműködés ösztönzése és elősegítése  indokolja (területek közötti együttműködés). 

A transznacionális együttműködés esetében az előkészítő technikai támogatást az európai vidéki hálózat 

munkája segíti, amelynek beindulásától kezdődően elő kell mozdítania az együttműködés e típusát. A 

transznacionális együttműködés élénkítésében a nemzeti hálózatok munkája ugyancsak kulcsszerepet 

játszik.  

Ebből a célból ajánlott, hogy a nemzeti hálózat honlapján belül legyen egy olyan oldal, amely lehetővé teszi 

a partnerkeresést. Különös figyelmet kell fordítani annak a témakörnek a pontos leírására, amelyet a helyi 

akciócsoportok az együttműködésen keresztül fejleszteni kívánnak, valamint az e téren felhalmozott 

tapasztalatok bemutatására. A Leader közösségi kezdeményezés tapasztalatai azt igazolták, hogy az 

elvárások és készségszintek, tudás és know-how vonatkozásában nem mindig könnyű megtalálni a 

megfelelő partnert. A transznacionális együttműködés természetéből fakadóan az ezekkel kapcsolatos 

információkat le kell fordítani angolra. 

IV. FEJEZET: A TERÜLETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT  

1) Az együttműködésben részt vevő szervezetek 

A tagállamon belüli területek közötti együttműködés a Leader-tengely alapján kiválasztott legalább egy 

területet érint. A Leader-módszer terjesztésének ösztönzése érdekében a partnerségben részt vehetnek az 

1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontja értelmében a harmadik tengely keretében kiválasztott helyi, 

köz- és a magánszféra közötti partnerségek vagy a Leader mentén szerveződött és a tagállam által elismert 

más vidéki csoportok.  

A „Leader mentén szerveződött más vidéki térség” fogalmának meghatározásakor a tagállam általi 

elismeréshez alkalmazott kritériumokon túl a következőket lehet figyelembe venni: 

- Olyan helyi csoport, amely tevékenyen részt vesz a vidékfejlesztésben, és képes egy meghatározott 

földrajzi területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására. 
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-A csoport szervezete nyílt és széleskörű partnerségen alapul, amelyben ösztönzik a helyi szereplők 

részvételét. A csoportnak több társadalmi-gazdasági szektor képviselőiből kell állnia, ideértve a 

szövetségeket is. A csoportnak ki kell alakítania saját fejlesztési politikáját. 

- A csoportnak más csoportokkal hálózati alapú együttműködésre kell törekednie. 

2) A műveletek támogathatósága 

Egy konkrét témával kapcsolatos olyan műveletektől eltekintve, amelyek végrehajtása az érintett helyi 

akciócsoporténál nagyobb térséget igényel, az együttműködési intézkedés keretében csak a Leader-tengely 

keretében kiválasztott területeket érintő műveletek támogathatóak. Az együttműködés koordinálásának 

költségei azonban minden érintett térség tekintetében támogathatóak.  

A projekt koordinálásának tekintendők a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok 

(partnertalálkozók, a koordinálást ellátó csoportnál felmerülő igazgatási és pénzügyi feladatok, az 

együttműködési megállapodás jogi fogalmának meghatározása és/vagy a közös struktúra közös jogi 

struktúrájának működtetése). A koordinációs költségek finanszírozását célszerű az együttműködési 

megállapodás alapján megosztani a partnerek között. Ez egyben azt is jelenti, hogy a projekt végrehajtása 

csak akkor kezdődhet meg, amikor a támogatás odaítélése valamennyi partner tekintetében megtörtént. 

V. FEJEZET: A TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT  

A transznacionális együttműködés megvalósulhat az Európai Unión belül, valamint egy, az Unión kívüli 

ország részvételével: 

1) Az Unión belüli transznacionális együttműködés 

A transznacionális együttműködés legalább két olyan helyi akciócsoportra terjed ki, amely két különböző 

tagállamban található, amelyek közül legalább az egyik a Leader-tengely alapján került kiválasztásra. 

A területek közötti együttműködéshez hasonlóan ez az együttműködés a vidékfejlesztési programok 3. 

tengelye alapján kiválasztott csoportokra is kiterjedhet (az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) 

pontjában említett, a Leaderen kívül eső köz- és magánszféra közötti partnerségek). A projektnek a Leader-

tengely keretében kiválasztott koordináló helyi akciócsoport általi átfogó koordinálása a Leader-tengely 

keretében támogatható. A többi csoporthoz (59. cikk e) pontja), térséghez vagy a Leader szerint 

szerveződött más vidéki területekhez kapcsoló egyéb költségek finanszírozása a Leader-tengelyen kívül 

történik. 

A projekt koordinálásáért – a partnerek közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd lent) – a 

koordináló helyi akciócsoport felelős. Minden partnercsoport felelős a felügyeleti hatóságaival folytatott 

kommunikációért, továbbá pénzügyi felelősséggel tartozik a projekt egy részének saját területén történő 

végrehajtásáért. 

2) A transznacionális együttműködési projektek jóváhagyási eljárására vonatkozó információcsere  

Az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkének (5) bekezdése értelmében „a tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot a jóváhagyott transznacionális együttműködési projektekről”. Ezen előírás célja a tagállami 

jóváhagyások átláthatóságának növelése és a jóváhagyási eljárás felgyorsítása. A kijelölt illetékes 

hatóságoknak a II. mellékletben található, a transznacionális együttműködési projektekkel kapcsolatos 

információcserére szolgáló adatlapot kell használniuk. 

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat e folyamatot oly módon támogatja, hogy az illetékes hatóságok által 

szolgáltatott információk alapján egy európai adatbázist működtet a jóváhagyási eljárás alatt lévő 

transznacionális együttműködési projektekről. 

Rendszerint a következő eljárást kell követni: 

1. lépés: Az együttműködési projektben való részvételre törekvő helyi akciócsoport kérelmet nyújt be 

illetékes hatóságához jóváhagyásra (ha a helyi akciócsoport választja ki a projektet), illetve kiválasztásra és 

jóváhagyásra. Az illetékes hatóság a helyi akciócsoportnak ideiglenes jóváhagyást adhat. Az ideiglenes 
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jóváhagyás, amely legfeljebb 6–9 hónapig érvényes, akkor válik véglegessé, amikor az összes partner 

megszerzi a tagállami hatóság általi jóváhagyást. 

2. lépés: A program illetékes hatósága (irányító hatóság / kifizető ügynökség) a transznacionális 

együttműködési projektekre vonatkozó információcserét szolgáló adatlap benyújtásával értesíti a 

Bizottságot a transznacionális együttműködési projekt (együttes fellépés) ideiglenes jóváhagyásáról (az 

adatlapot a strukturális alapok közös adatbázisán (2007. évi SFC) keresztül kell eljuttatni). Továbbá az 

illetékes hatóságon belüli kapcsolattartót is ki kell jelölni. 

3. lépés: Az illetékes hatóság a jóváhagyás alatt lévő transznacionális együttműködési projekteket 

tartalmazó európai adatbázis megtekintésével nyomon követheti a többi tagállamban folyó jóváhagyási 

eljárásokat. Miután megbizonyosodott arról, hogy a többi tagállam illetékes hatósága jóváhagyta az adott 

projektet, az illetékes hatóság is megerősíti jóváhagyását. 

Ez a lépés nem vonatkozik a csak egy tagállamot és egy harmadik országbeli térséget érintő projektekre. 

3) Transznacionális együttműködés harmadik országbeli területekkel 

A harmadik országbeli térségekkel való együttműködés a Leader-tengely alapján kiválasztott legalább egy 

térséget érint. Amennyiben a Leader-tengely alapján kiválasztott térség együttműködést folytat egy 

Közösségen kívüli országbeli, a Leader-megközelítés szerint szerveződött térséggel, a Leader-térséghez 

kapcsolódó kiadás támogathatóvá válik (a Leader-térséggel kötött együttműködési megállapodás alapján 

felvállalt koordináció és közös projekt egy része, pl. a Leader helyi akciócsoport partnerségi találkozókon 

való részvétele, a közös projekt területén helyi pályáztatás). Más szóval a Leader-térséghez „kapcsolódó” 

kiadás nem szükségszerűen jelent „térségen belüli” kiadást. 

Az uniós tagsággal nem rendelkező országbeli térségben felmerült, és a Leader-térséghez nem kapcsolódó 

kiadások nem támogathatóak. Az együttműködésben részt vevő nem közösségi terület 

fogalommeghatározásának összhangban kell állnia a Leader-megközelítéssel (lásd a IV.1. pontban szereplő 

fogalommeghatározást). 

VI. FEJEZET: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HASZNA 

A Leader alapján folytatott együttműködés tapasztalatai egyértelműen mutatják, hogy az eredményes 

irányítás biztosításához fontos már a projekt kezdetétől egyértelművé tenni az elérendő célokat, az 

irányítással, a koordinálással, a nyomon követéssel és az értékeléssel kapcsolatos felelősség megosztásának 

módját, valamint az együttműködési partnerségen belül a pénzügyi hozzájárulásokat. Mindezen 

szempontokat egy hivatalos együttműködési megállapodásban lehet kifejteni, ami ennélfogva hozzájárul az 

átlátható irányítás és a kölcsönös kötelezettségvállalások egyértelműségének biztosításához.  

Az együttműködési megállapodás a részt vevő országok egyikében elismert jogi formába foglalt és 

valamennyi partner által (a koordináló helyi akciócsoportot is beleértve) aláírt közös dokumentum. Ennek a 

dokumentumnak egyértelműen meg kell határoznia a projekt céljait, az azok elérése érdekében 

végrehajtandó kezdeményezéseket, az egyes partnereknek a projekt kivitelezésében betöltött szerepét, 

valamint a projektben való pénzügyi részvételét. 

Az együttműködési megállapodás a közös intézkedés teljes költségvetésének valamennyi alkotóelemét 

meghatározza. A különböző érintett tagállamok nyelvein készült dokumentum meghatározza a projekt 

keretében megvalósítandó együttműködés tartalmát, valamint az egyes helyi akciócsoportok által ennek 

elérése érdekében biztosított pénzügyi és technikai hozzájárulást. 

Az együttműködési megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia: 

• a partnerek írásos kötelezettségvállalását, feltüntetve a koordináló akciócsoport és a partner helyi 

akciócsoportok / helyi csoportok nevét és címét; 

• az együttműködési projekt részletes leírását, feltüntetve: 

• a projekt céljait; 
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• az azok eléréséhez végrehajtani kívánt intézkedéseket; 

• a potenciális kedvezményezetteket; 

• az egyes partnereknek a projekt megszervezésében és végrehajtásában betöltött szerepét 

(adott esetben az egyes műveletek végrehajtására felhatalmazott technikai szervezetek 

nevét); 

• a projekt megszervezését és nyomon követését szolgáló intézkedéseket; 

• a többoldalú projekttől várt eredményeket; 

• a tervezett teljes költségvetést és az egyes partnerek pénzügyi hozzájárulását;  

• egy indikatív ütemtervet; 

• amennyiben a felek/akciócsoportok belátása szerint intézik a felek közötti jogvitákat, az irányadó jogot 

és az illetékes bíróságokat: ez alatt vagy valamelyik partner/akciócsoport lakóhelye vagy üzleti 

tevékenységének központja szerinti, vagy a projekt végrehajtásának helye szerinti jog és bíróságok 

értendők. Rendszerint előnyben részesül a koordináló akciócsoport üzleti tevékenységének központja; 

• ha a partnerek úgy kívánják, további helyi akciócsoportok / csoportok csatlakozását megengedő 

záradékot; 

• a megállapodás módosítását lehetővé tevő eljárást.  

Az útmutatóhoz I. mellékletként tartozik az együttműködési megállapodás mintája. A mintához a projekt 

részletes leírását szolgáló technikai melléklet is tartozik. Maga a megállapodás csak az általános szerződési 

feltételeket tartalmazza. 
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.  

I. MELLÉKLET 

 

MINTA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

 

 

Az együttműködési projekt címe:  

 

 

 

Nyilatkozat: 

 

Alulírott, a helyi akciócsoport-partnerek képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok a mellékletben 

meghatározott együttműködési projekt végrehajtására, valamint tanúsítom, hogy az abban szereplő 

információk a valóságnak megfelelnek.  

 

 

Irányadó jog és illetékes bíróság 

 

A megállapodásra a ….. jog vonatkozik. 

 

1. A FELEK KÖZÖTT A MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMEZÉSÉBŐL VAGY ALKALMAZÁSÁBÓL EREDŐ MINDEN 

OLYAN JOGVITÁT, AMELYET BÉKÉS ÚTON NEM LEHET RENDEZNI, ……. BÍRÓSÁGAI ELŐTT KELL 

PERES ÚTON ÉRVÉNYESÍTENI. 

 

 

2. AZ ÚJ PARTNEREK CSATLAKOZÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ ZÁRADÉK („LEADER VAGY MÁS HELYI 

AKCIÓCSOPORTOK – AMENNYIBEN ERRE IRÁNYULÓ SZÁNDÉKUKAT JELZIK – A PROJEKTBE E 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLÓDHATNAK BE”) 
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3. MÁS MÓDOSÍTÁSOKAT LEHETŐVÉ TEVŐ ZÁRADÉK 

4. ALÁÍRÁSOK 

 

 

A Leader-tengely szerinti koordináló helyi akciócsoport neve: 

 

 

 

A képviselő neve: 

 

 

Beosztás: 

 

 

Dátum:                                                               Hely (cím, az országot is beleértve): 

 

 

Aláírás:                                                       
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Az 1. Leader helyi akciócsoport / más akciócsoport neve: 

 

 

 

A képviselő neve: 

 

 

Beosztás: 

 

 

Dátum:                                                               Hely (cím, az országot is beleértve): 

 

 

- 

Aláírás:                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Az n. Leader helyi akciócsoport / más akciócsoport neve: 

  

 

A képviselő neve:  

  

Beosztás: 

Dátum:                                                               Hely (cím, az országot is beleértve): 

Aláírás: 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE 

 

A PROJEKT LEÍRÁSA  

 

 

 

 

 

Az együttműködési projekt címe:        

 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTBEN ÉRINTETT PARTNEREK 

 

 

Kapcsolattartók: 

 

A Leader-tengely szerinti koordináló helyi akciócsoport neve: 

 

Az elnök neve: 

 

A kapcsolattartó személy neve e nyomtatvány tekintetében: 

 

A helyi programért felelős szervezet: 
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A kapcsolattartó személy címe: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Beszélt / értett nyelvek: 

 

Kapcsolattartók: 

 

Az 1. helyi akciócsoport / más helyi akciócsoport neve: 

 

Az elnök neve: 

 

A kapcsolattartó személy neve e nyomtatvány tekintetében: 

 

A helyi programért felelős szervezet: 

 

A kapcsolattartó személy címe: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Beszélt / értett nyelvek: 

 

 

 

Kapcsolattartók: 
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Az n. helyi akciócsoport / más helyi akciócsoport neve: 

 

Az elnök neve: 

 

A kapcsolattartó személy neve e nyomtatvány tekintetében: 

 

A helyi programért felelős szervezet: 

 

A kapcsolattartó személy címe: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Beszélt / értett nyelvek: 
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Az együttműködési projekt leírása 

 

 

 

A projekt céljainak, fő projekttevékenységeinek leírása (beleértve a megfelelő helyszíneket és időpontokat); 

a művelet kedvezményezettjei és előrehaladásának állása: 

 

 

 

 

 

 

 

A művelet kedvezményezettjei és az érintett térségek tekintetében várt eredmények leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

Azon projekt végrehajtási megközelítése, módszerei és eljárása, amelyhez finanszírozást kérnek: 
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A projekt végrehajtási időszaka: 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes partnerek szerepe a fő tevékenységek tekintetében: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A projekt tervezett költségvetése 

 

 
Vidékfejlesztési 

program 

 
Koordináló helyi 

akciócsoport vagy helyi 
akciócsoport/más 

csoportok 

 
Tervezett tevékenységek 

 
Költség (EUR) 

Finanszírozás (EUR) 

Közösségi EMVA Állami Magán 

 

 

 

 

Szervezeti/koordinációs 

kiadás 

(megosztott) 

     

 

 

 

Egyéb kiadások (megosztott)  

(fő tevékenységek…): 

     

 

 

 

Egyéb kiadások  

(nem megosztott) 

     

 ÖSSZESEN      
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II. MELLÉKLET 

 

 

TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTRE 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERÉRE SZOLGÁLÓ ADATLAP  

 

1. A projektre vonatkozó alapvető információk 

 

1.1 Az együttműködési projekt címe: 

 

 

1.2. Rövidítés: 

 

 

1.3. Az együttműködési projekt keretében tervezett fellépések időtartama: 

 

 1.3.1. Kezdési időpont:  

 1.3.2. Befejezési időpont:   

1.4. Az együttműködési projekt teljes időtartamára tervezett összköltség (EUR-
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ban): 

 

 A projekt költségvetésének pénzügyi források szerinti bontása 

  1.4.1. Teljes költségvetés:   

  1.4.2. EMVA:  

  1.4.3. Közforrás:  

  1.4.4. Magánforrás:  

 A költségvetés partnerek szerinti bontása 

  1.4.5. A koordináló partner teljes  
   költségvetése: 

 

  1.4.6. 1. partner:  

  1.4.7. 2. partner:  

  1.4.8. 3. partner:  

  1.4.9. 4. partner:  

  1.4.10 5. partner:  

  1.4.11 6. partner:   

  1.4.12 7. partner:  
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  1.4.13 8. partner:  
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5. 2. Az együttműködő partnerekre vonatkozó információk 

5.1.  
2.1. A koordináló partner adatai 

 2.1.1 A koordináló helyi akciócsoport hivatalos  
  megnevezése: 

 

 2.1.2 Az elnök neve:  

 2.1.3 Az együttműködési ügyekért felelős  
  kapcsolattartó személy a helyi  
  akciócsoportban 

 

  2.1.3.1. Név:  

  2.1.3.2. Kapcsolattartási cím:  

  2.1.3.3. Telefonszám:  

  2.1.3.4. Faxszám:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Nyelvek, amelyeken a 

kapcsolattartó  

   beszél/ért: 

 

 2.1.4 Az illetékes bejelentő hatóság és a  
  kapcsolattartó személy neve: 
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 2.1.5 A Bizottság tájékoztatásának időpontja:  

 2.1.6 A jóváhagyást megadó illetékes hatóság  
  megnevezése: 

 

 2.1.7 A projekt jóváhagyásának időpontja:  

2.2. Az 1. helyi akciócsoport adatai 

 2.2.1. A helyi akciócsoport hivatalos megnevezése:  

 2.2.2. Az elnök neve:  

 2.2.3. Az együttműködési ügyekért felelős  
  kapcsolattartó személy a helyi  
  akciócsoportban 

 

  2.2.3.1 Név:  

  2.2.3.2 Kapcsolattartási cím:  

  2.2.3.3 Telefonszám:  

  2.2.3.4 Faxszám:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó  
   beszél/ért: 

 

 2.2.4. Az illetékes bejelentő hatóság és a  
  kapcsolattartó személy neve: 
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 2.2.5. A Bizottság tájékoztatásának időpontja:  

 2.2.6. A jóváhagyást megadó illetékes hatóság  
  megnevezése: 

 

 2.2.7. A projekt jóváhagyásának időpontja:  
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2.3. A 2. helyi akciócsoport adatai 

 2.3.1. A helyi akciócsoport hivatalos megnevezése:  

 2.3.2. Az elnök neve:  

 2.3.3. Az együttműködési ügyekért felelős  
  kapcsolattartó személy a helyi  
  akciócsoportban n 

 

  2.3.3.1 Név:  

  2.3.3.2 Kapcsolattartási cím:  

  2.3.3.3 Telefonszám:  

  2.3.3.4 Faxszám:  

  2.3.3.5 E-mail:  

  2.3.3.6 Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó  
   beszél/ért: 

 

 2.3.4. Az illetékes bejelentő hatóság és a  
  kapcsolattartó személy neve: 

 

 2.3.5. A Bizottság tájékoztatásának időpontja:  

 2.3.6. A jóváhagyást megadó illetékes hatóság  
  megnevezése: 
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 2.3.7. A projekt jóváhagyásának időpontja:  

 

 


