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Doelstellingen en structuur van de Aanwijzingen 

Tijdens de periode 2007-2013 zal het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
steun verlenen aan transnationale en interterritoriale projecten van plaatselijke groepen in alle lidstaten.  
 

Deze aanwijzingen hebben voornamelijk de bedoeling de autoriteiten van de lidstaten en plaatselijke 
groepen te helpen met de tenuitvoerlegging van de samenwerkingsmaatregel in het kader van de 
programma’s voor plattelandsontwikkeling (artikel 63, onder b), en artikel 65 van Verordening (EG) nr. 
1698/2005).  

Op praktisch vlak rijzen er voor de samenwerking talrijke vragen, zoals: Hoe een partner vinden? Hoe het 
werk en de verantwoordelijkheden tussen de partners verdelen? Het is ook de bedoeling van deze 
aanwijzingen advies te verstrekken aan de plaatselijke groepen en andere plaatselijke betrokkenen bij de 
uitwerking en uitvoering van de samenwerkingsprojecten.  

De aanwijzingen zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met de “Leader”-initiatieven, waarbij 
de overtuiging primeert dat samenwerking tot betere resultaten leidt. 
 

Deze aanwijzingen moeten als een indicatief referentiedocument worden beschouwd. Er wordt hiermee 
geen nieuwe wet- of regelgeving ingevoerd. Dat neemt echter niet weg dat de uitlegging van het 
gemeenschapsrecht uiteindelijk de taak van het Europees Hof van Justitie is.  

 

Inhoudsopgave  

Hoofdstuk I. Inleiding: De samenwerkingsmaatregel in het kader van de as “Leader” 

Hoofdstuk II. De verschillende manieren om een samenwerkingsproject te selecteren  

- selectie door de plaatselijke groepen 

- selectie door de beheersautoriteit 

 



 2

Hoofdstuk III. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle projecten  

- in aanmerking komende concrete acties en kosten 

- in aanmerking komende samenwerkingspartners  

- de rol van de coördinerende plaatselijke groep  

- de rol van elke partner  

- de bijdrage van netwerking 

Hoofdstuk IV. Het project voor interterritoriale samenwerking  

- organisaties die deelnemen aan de samenwerking 

- in aanmerking komende concrete acties 

Hoofdstuk V. Het project voor transnationale samenwerking 

- de transnationale samenwerking binnen de Unie 

- informatie-uitwisseling inzake de goedkeuring van transnationale 
samenwerkingsprojecten 

- transnationale samenwerking met gebieden in derde landen 

 

Hoofdstuk VI. Het nut van een samenwerkingsovereenkomst 

Bijlage I Model voor een samenwerkingsovereenkomst   

Bijlage II Formulier voor de uitwisseling van informatie inzake projecten voor transnationale 
samenwerking  

 



 3

Hoofdstuk I: Inleiding: De samenwerkingsmaatregel in het kader van de as “Leader” 

De samenwerkingsmaatregel is een van de drie maatregelen van de as “Leader”. Samenwerking gaat verder 
dan netwerking. Samenwerking betekent een plaatselijke groep aanmoedigen en steunen om een 
gezamenlijke actie te ondernemen met een andere “Leader”-groep, of met een groep die een vergelijkbare 
aanpak heeft, in een andere regio, lidstaat of zelfs een derde land. 

De Commissie stelt hoge verwachtingen in de toegevoegde waarde van samenwerking tussen landelijke 
gebieden. Samenwerking wordt gezien als een onderdeel van een strategie voor plaatselijke ontwikkeling en 
niet louter als een toegevoegd element daarvan. Samenwerking is een manier om plaatselijke zienswijzen te 
verruimen en zo de lokale strategieën te verbeteren. Samenwerking over de bestaande grenzen heen is een 
middel geweest om toegang te krijgen tot informatie en nieuwe ideeën, om van andere regio’s of andere 
landen te leren, innovatie te stimuleren en te steunen, vaardigheden en middelen te verwerven om betere 
resultaten te boeken.  Samenwerking wordt daarom als erg belangrijk beschouwd om vooruitgang te 
boeken: kruisbestuiving leidt immers tot positieve resultaten. Van elkaar leren is het voornaamste 
verwachte resultaat van de samenwerking. Hoewel interregionale en transnationale samenwerking niet altijd 
gemakkelijk is, is het toch vaak de doeltreffendste manier om inzake innovatie en capaciteitsopbouw tot 
resultaten te komen. 
 
De uit de samenwerking opgedane kennis moet meer worden verspreid onder de plaatselijke groepen zodat 
ook die plaatselijke groepen kunnen worden bereikt die tot dusver weinig of geen ervaring hadden met 
samenwerking.  
 
Een transnationale en interterritoriale dimensie verbinden met plaatselijke initiatieven is ook een manier om 
een EU-identiteit te helpen creëren naast de plaatselijke, regionale en nationale identiteit. 
De steun voor en het beheer van samenwerkingsactiviteiten vereisen meer tijd en personeel voor planning 
en management. De lidstaten moeten bereid zijn voor dit doel te voorzien in voldoende technische steun.  

De concrete samenwerkingsprojecten moeten voor het betrokken gebied een echte meerwaarde opleveren. 
Samenwerkingsacties kunnen “zachte acties” zijn en/of productieve acties. Samenwerking kan de “Leader”-
groepen helpen hun plaatselijke activiteiten op te voeren. Samenwerking kan bepaalde problemen helpen 
oplossen of een meerwaarde bieden voor lokale hulpmiddelen. Samenwerking kan bijvoorbeeld een middel 
zijn om de kritische massa te bereiken die voor de uitvoerbaarheid van een specifiek project nodig is, of om 
complementaire acties aan te moedigen, zoals gezamenlijke afzetbevordering door “Leader”-groepen in 
verschillende regio’s die zijn gespecialiseerd in eenzelfde specifiek product (kastanjes, wol, enz.), of de 
ontwikkeling van gezamenlijke toeristische initiatieven op basis van een gedeeld cultureel erfgoed 
(Keltisch, Romaans, enz.). 

De regelingen voor steun aan samenwerkingsprojecten kunnen van lidstaat tot lidstaat verschillen. Het is 
echter belangrijk dat deze regelingen voorzien in een wijze van tenuitvoerlegging die is afgestemd op het 
graduele karakter van samenwerking. Wat de procedure betreft, verloopt de samenwerking tussen 
plaatselijke groepen in twee opeenvolgende fasen: 

1) Acties inzake voorafgaande ontwikkeling:  

Deze acties gaan vooraf aan het samenwerkingsproject om het zoeken naar potentiële partners te 
vergemakkelijken (bv. hulpmiddelen voor nationale samenwerking op netwerkgebied) en om het opzetten 
van een gezamenlijke actie te ondersteunen (voorbereidende technische steun), waarbij in acht moet worden 
genomen dat dit soort acties om diverse redenen niet noodzakelijk uitmondt in een concrete gezamenlijke 
actie.  

2) Uitwerking en tenuitvoerlegging van een gezamenlijke actie: Het partnerschap voor samenwerking moet 
worden aangemoedigd om te werken aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke producten. Daaronder 
moet begrepen zijn een concreet gezamenlijk project dat wordt beheerd door een plaatselijke groep die een 
coördinerende taak heeft. De praktische samenwerking kan twee, vaak complementaire doelstellingen 
beogen: het bereiken van de kritische massa die voor de uitvoerbaarheid van een gezamenlijk project nodig 
is, en het aanwijzen van complementariteiten. 

Er zijn twee verschillende soorten samenwerking mogelijk in het kader van “Leader”: 
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• Interterritoriale samenwerking: Hiermee wordt samenwerking bedoeld tussen diverse landelijke 
gebieden binnen een lidstaat. De samenwerking kan gebeuren tussen “Leader”-groepen en staat ook 
open voor andere plaatselijke groepen die eenzelfde aanpak van de deelname (zie punt IV.1) hebben;  

 

• Transnationale samenwerking: Hiermee wordt samenwerking bedoeld tussen “Leader”-groepen van ten 
minste twee lidstaten, of met groepen in derde landen die een vergelijkbare aanpak volgen.  

Binnen hun eigen verantwoordelijkheden moeten de beheersautoriteiten in de lidstaten: 

•de plaatselijke groepen duidelijk in kennis stellen van de mogelijkheden tot financiële steun voor 
samenwerking op basis van duidelijke richtsnoeren  

•ervoor zorgen dat de aanvraagprocedure zo eenvoudig en flexibel mogelijk is, en eventueel begunstigden 
selecteren voor voorbereidende technische steun en samenwerkingsprojecten  

De nationale netwerken moeten: 

•seminars organiseren voor samenwerking ten behoeve van plaatselijke groepen 

•systemen opzetten om voorbeelden van goede werkwijzen te verzamelen 

•een instrument bieden voor het zoeken naar een partner en regelmatig aankondigingen publiceren voor 
transnationale partners   

•technische bijstand verlenen aan plaatselijke groepen (individueel advies) 

•regelmatig contacten onderhouden met andere nationale netwerken   

Op Europees niveau zal de Commissie: 

•een instrument bieden voor steun voor het zoeken van een transnationale samenwerkingspartner 

•Europese “Leader”-seminars organiseren voor samenwerking ten behoeve van plaatselijke groepen   

•informatie-uitwisseling opzetten inzake projecten voor transnationale samenwerking waarvoor de 
goedkeuringsprocedure nog loopt 

•richtsnoeren bieden voor transnationale samenwerking  

•een kader opzetten voor het verzamelen en verspreiden van goede werkwijzen (in nauwe samenwerking 
met de nationale netwerken) 

HOOFDSTUK II: DE VERSCHILLENDE MANIEREN OM EEN SAMENWERKINGSPROJECT TE SELECTEREN 

De uitkomst van het selectieproces in een lidstaat wordt aan de partners en de andere beheersautoriteiten 
gemeld zodra de officiële selectieprocedure is afgesloten. Deze uitwisseling van informatie is nodig gezien 
het feit dat de tenuitvoerlegging van de projecten (meer bepaald betalingen) pas kan beginnen indien alle 
relevante selectieprocedures zijn afgesloten.  

Vergeleken met de samenwerkingsprojecten in het kader van “Leader+” bestaat het voornaamste verschil 
erin dat de samenwerking kan worden geïntegreerd in de strategieën voor plaatselijke ontwikkeling 
overeenkomstig artikel 62, lid 4, van Verordening (EG)  nr. 1698/2005. In dit geval verklaart de 
plaatselijke groep voornemens te zijn samen te werken op bepaalde domeinen die door haar strategie 
worden bestreken, waarbij echter de partners niet noodzakelijk worden gespecificeerd aangezien zij 
geleidelijk door de lidstaten worden goedgekeurd. 
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In de programma’s waarin voor dit model wordt geopteerd, worden de samenwerkingsprojecten door de 
plaatselijke groepen geselecteerd. De lidstaten kunnen kiezen voor een andere manier van tenuitvoerlegging 
waarbij de selectie door de beheersautoriteit wordt gedaan. 

Het is ook mogelijk beide manieren binnen één programma tegelijk toe te passen: selectie door plaatselijke 
groepen ingeval van een opname van samenwerking in de strategieën voor plaatselijke ontwikkeling, en 
administratieve selectie voor projecten die worden voorgesteld door plaatselijke groepen die samenwerking 
niet in hun strategieën hebben opgenomen.      

De beheersautoriteit of eventueel de plaatselijke groep moet bijzondere aandacht schenken aan de kwaliteit 
van de projecten zoals deze blijkt uit de mate van betrokkenheid van de partners, de relevantie van de 
maatregelen die worden voorgesteld om de doelstellingen van het project te verwezenlijken, de 
degelijkheid van de methodologie, de duidelijkheid van de begroting en het beheer van het voorgenomen 
project. De lidstaten dienen te controleren of voor het project niet ook steun wordt verleend via een ander 
communautair programma (bv. EFRO-samenwerkingsdoelstelling). 

Selectie door de plaatselijke groepen 

In dit tenuitvoerleggingsmodel is de bottom-up benadering ook van toepassing op samenwerking. 

De samenwerkingsactie wordt geïntegreerd in de strategie voor plaatselijke ontwikkeling als een van de  
prioriteiten van de strategie. Overeenkomstig artikel 37, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de 
Commissie wordt in “oude” lidstaten in de selectieprocedure van plaatselijke groepen prioriteit verleend 
aan plaatselijke groepen die samenwerking hebben geïntegreerd in hun strategieën voor plaatselijke 
ontwikkeling uit hoofde van artikel 62, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.   

Zodra de strategieën voor plaatselijke ontwikkeling zijn geselecteerd, krijgen de plaatselijke groepen de 
beschikking over vooraf toegewezen financiële middelen uit de samenwerkingsmaatregel om hen in staat te 
stellen samenwerkingsprojecten te financieren. In dat geval beschikt de groep van tevoren over een bepaald 
(al dan niet reeds in het krediet van haar eigen begroting geboekt) bedrag dat zij moet gebruiken voor de 
projecten die zij dient uit te werken; de plaatselijke groep selecteert het samenwerkingsproject zoals elk 
ander project binnen de tenuitvoerlegging van de strategie voor plaatselijke ontwikkeling; daarna wordt na 
een formele juridische toetsing het project formeel goedgekeurd door de programma-autoriteiten 
(subsidiabiliteitscontrole). 

Selectie door de beheersautoriteit 

Bij rechtstreekse selectie van de projecten publiceert de beheersautoriteit op vaste tijdstippen oproepen tot 
het indienen van voorstellen of selecteert zij projecten die op elk ogenblik kunnen worden ingediend. De 
samenwerkingsprojecten kunnen door de plaatselijke groepen, of in sommige programma’s met meerdere 
partners door een coördinator, uiterlijk op 31 december 2013 bij de bevoegde autoriteit worden ingediend. 
Deze aanvragen worden opgesteld in de passende vorm voor elk programma. Het opzetten van projecten 
waarvoor de goedkeuring van verschillende nationale of regionale overheden is vereist, moet door passende 
voorzieningen worden vergemakkelijkt; bijvoorbeeld door een voorlopige goedkeuring in afwachting van 
de goedkeuring door andere beheersautoriteiten binnen een redelijke termijn. 

Hoofdstuk III: Gemeenschappelijke bepalingen voor alle projecten  

1) In aanmerking komende acties en kosten  

Volgens artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie komen diverse acties 
voor steun in aanmerking: 

- voorbereidende technische steun  

- de tenuitvoerlegging van een samenwerkingsproject: Alleen uitgaven voor de gezamenlijke actie en 
voor het beheer van gemeenschappelijke structuren komen in aanmerking. Uitgaven voor dynamisering 
kunnen in alle bij de samenwerking betrokken gebieden subsidiabel zijn. 

Voorbereidende technische steun 
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Acties op het gebied van voorafgaande ontwikkeling kunnen worden gesteund zowel op programmaniveau 
via technische steun (nationaal netwerk), als via de samenwerkingsmaatregel (voorbereidende technische 
steun); 

De voorbereidende technische steun geldt als steun inzake de voorafgaande ontwikkeling. Bij “Leader II” 
en “Leader+” is gebleken dat de samenwerkingsprojecten niet zonder technische steun konden worden 
uitgevoerd. Daarom voorzien vele programma's in dergelijke specifieke bijstand tijdens de planningsfase 
van de interterritoriale en transnationale samenwerking om het zoeken naar en het opnemen van contact met 
partners te vergemakkelijken en de samenstelling van het dossier technisch te ondersteunen. 

Aangezien het moeilijk is samenwerking op gang te brengen, wordt sterk aanbevolen in alle programma’s te 
voorzien in een voorbereidend technisch verslag dat gedurende de hele programmeringsperiode als steun 
kan dienen.  

In principe gaat deze technische bijstand aan het samenwerkingsproject vooraf (voorafgaande uitgaven) en 
mag er geen gebruik van worden gemaakt voor de financiering van partnerschapsvergaderingen nadat het 
partnerschap uiteindelijk op basis van een overeenkomst tot stand is gebracht. Die vergaderkosten in de 
tenuitvoerleggingsfase behoren tot de kosten van de dynamiseringsmaatregelen, die een integrerend deel 
van het project vormen. 

Sommige plaatselijke groepen hebben mogelijk geen behoefte aan voorbereidende technische steun en 
kunnen eventueel in staat zijn een gezamenlijke actie uit te voeren op basis van de voorbereidende 
werkzaamheden van de vorige programmeringsperiode.  

Voorafgaande uitgaven kunnen kosten zijn die verband houden met vergaderingen (uitwisseling van 
ervaringen) met mogelijke partners (bv. reis-, verblijfs- en vertaalkosten) of aan de ontwikkeling van een 
project voorafgaande kosten (bv. haalbaarheidsstudie voor een project, advies voor specifieke kwesties, 
vertaalkosten, extra personeelskosten).  

Om het opstarten van de samenwerking te vergemakkelijken, wordt aanbevolen een afzonderlijke 
specifieke procedure in te stellen los van de selectieprocedure voor projecten; de voorbereidende 
technische steun wordt uitgevoerd ofwel via een administratieve selectieprocedure (de steun wordt verleend 
aan de geselecteerde plaatselijke groep na indiening van een dossier), ofwel via een plaatselijke 
selectieprocedure door de plaatselijke groepen die een deel van de toegewezen begroting gebruiken om hun 
plaatselijke strategie voor ontwikkeling ten uitvoer te leggen. 

In het eerste tenuitvoerleggingsmodel wordt aanbevolen om ter vergemakkelijking van de procedure toe te 
staan dat, zodra het dossier volledig is, aanvragen op elk ogenblik kunnen worden ingediend. 

De lidstaten kunnen voor de voorbereidende technische steun een bovengrens voor de te verlenen steun 
hanteren, in de vorm van een maximumpercentage van de totale projectkosten. Anderzijds kunnen de 
lidstaten ook bepalen dat, indien de totale projectkosten nog niet bekend zijn, een bovengrens per partner 
verkieslijker is. 

 

Gezamenlijke actie 

Het samenwerkingsproject beantwoordt aan een concrete actie met duidelijk gedefinieerde te verwachten 
resultaten die voor de gebieden voordeel opleveren. Uitgaven die verband houden met het “Leader”-gebied, 
zijn niet noodzakelijk uitgaven die in het gebied zijn gedaan. De actie is “gezamenlijk” in die zin dat zij 
gezamenlijk ten uitvoer wordt gelegd.  

De inhoud van de gezamenlijke actie kan een heel spectrum van activiteiten bestrijken die subsidiabel zijn 
uit hoofde van de as(sen) die via “Leader” ten uitvoer worden gelegd. 

Subsidiabele gezamenlijke acties kunnen ook gericht zijn op capaciteitsopbouw en op de overdracht van 
ervaringen inzake plaatselijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door gemeenschappelijke publicaties, 
opleidingsseminars, twinningregelingen (uitwisseling van programmabeheerders en personeel), om te 
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komen tot de goedkeuring van gemeenschappelijke werkmethoden of de uitwerking van een 
gemeenschappelijke of gecoördineerde ontwikkelingsactiviteit.  

 

Beheer van een gemeenschappelijke structuur 

Het beheer van een gemeenschappelijke structuur is de meest “geïntegreerde” vorm van samenwerking. Een 
gedeelde nieuwe structuur kan welke instantie dan ook zijn met een rechtsvorm die in de betrokken 
lidstaten wordt erkend. In het geval van transnationale samenwerking kan het gaan om een Europees 
Economisch Samenwerkingsverband (EESV). 

Één van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een dergelijke structuur te kunnen oprichten, is dat 
de partners zelf wettig opgerichte organen zijn. 

 

2) In aanmerking komende samenwerkingspartners 

Bij samenwerking moet ten minste één in het kader van de as “Leader” geselecteerde plaatselijke groep zijn 
betrokken. De samenwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een coördinerende 
plaatselijke groep die is geselecteerd in het kader van de as “Leader” (artikel 39, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1974/2006). 

De samenwerking staat open voor partnerschappen als bedoeld in artikel 59, onder e), van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 (publiek-private partnerschappen) en voor andere landelijke plaatselijke groepen die 
worden opgezet volgens de volgende criteria: a) aanwezigheid van een plaatselijke groep die actief is op het 
gebied van plattelandsontwikkeling, met de capaciteit om een ontwikkelingsstrategie voor een bepaald 
gebied te ontwikkelen, b) de organisatie van de plaatselijke groep is gebaseerd op een partnerschap van 
plaatselijke actoren. 

Er zij op gewezen dat partnerschappen volgens artikel 59, onder e), niet beschikken over specifieke fondsen 
om de samenwerking te coördineren. Voor dit doel moet daarom de as 4 – samenwerkingsmaatregel 
worden aangewend.  

Op te merken valt dat de feitelijke tenuitvoerlegging van het project niet noodzakelijkerwijze geschiedt 
door de plaatselijke groepen zelf, maar kan worden verzorgd door actoren (projectuitvoerders) die in de 
samenwerkingsovereenkomst zijn aangewezen door de plaatselijke groep (zie deel III.5).  

3) Rol van de coördinerende plaatselijke groep (dynamisering) 

De coördinerende “Leader”-groep van het project draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van het project en is het communicatiekanaal met de nationale en/of regionale autoriteiten 
voor het verstrekken van de nodige informatie over het verloop van de behandeling van de 
financieringsaanvragen en over de concrete resultaten. Elk samenwerkingsproject wordt ten uitvoer gelegd 
onder toezicht van en gecoördineerd door een eerstverantwoordelijke groep die door de bij het project 
betrokken groepen in onderling overleg is aangewezen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 

De coördinerende groep dient met een minimum aan functies te zijn belast om echt leiding te kunnen geven. 
Extra functies kunnen worden uitgeoefend op basis van de overeenkomst. 

De coördinerende groep vervult gewoonlijk de volgende dynamiseringsfuncties:  

-sturing en coördinatie van het ontwerpen van het project, met inbegrip van de voorbereiding van de 
samenwerkingsovereenkomst tot presentatie van het samenwerkingsproject (beschrijving van het project en 
vaststelling van de respectieve verbintenissen van de plaatselijke groepen) 

-financiële coördinatie van het project: informatie verzamelen over de financieringsaanvragen die door 
elke groep worden ingediend (deze informatie wordt vervolgens ter beschikking van elke groep en van de 
betrokken regionale of nationale autoriteiten gesteld) 
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-sturing en coördinatie van de tenuitvoerlegging van het project en van de taken waarvoor elke partner 
verantwoordelijk is, om een correcte tenuitvoerlegging van het gezamenlijke project te garanderen 

-de samenwerkingsactie promoten en er toezicht op uitoefenen (financiële voortgang wat verrichte 
uitgaven en verkregen inkomsten betreft, organisatie van uitwisselingen tussen groepen, opstelling van 
documenten over de tenuitvoerlegging) 

-met het oog op een correcte tenuitvoerlegging van het gezamenlijke project controleert de 
eerstverantwoordelijke “Leader”-groep of elke “Leader”-groep de door haar aangegane verbintenissen 

nakomt. 

Voor deze taken aangegane kosten maken deel uit van het samenwerkingsproject dat uit de maatregel 
“Samenwerking” van het programma wordt gefinancierd. 

4) Rol van elke partner in het samenwerkingsproject 

De taken en uitgaven moeten onder de partners worden verdeeld zodat elke partner aan de 
projectactiviteiten deelneemt; elke partner is verantwoordelijk voor zijn eigen verbintenissen tegenover de 
andere groepen en de eerstverantwoordelijke groep op basis van een samenwerkingsovereenkomst (zie 
bijlage I). 

Elke groep draagt de administratieve en financiële verantwoordelijkheid voor de concrete acties waarvan 
zij de leiding heeft. Daarom is zij verantwoordelijk voor de opstelling van het geraamde financieringsplan 
en voor de onderhandelingen met degenen die een financiële bijdrage leveren. Zij is er verantwoordelijk 
voor dat alle boekhoudkundige bescheiden ter staving van de gedane uitgaven en van de aard van de 
besteding van de overheidsbijdragen worden bewaard en ter beschikking van de regionale of nationale 
autoriteiten zijn.  

Zoals gezegd, kunnen sommige uitgaven voor het samenwerkingsproject worden gedaan via de 
verschillende structuren van de plaatselijke groep, bv. een lid van het partnerschap van plaatselijke 
groepen, of door een landelijke actor van het betrokken gebied.  

5) De bijdrage van netwerking  

De technische steun voor de samenwerking is subsidiabel uit hoofde van het nationale netwerkactieplan, 
met name in het kader van de daarin vervatte technische bijstand (artikel 68 van Verordening (EG) nr. 
1698/2005). 

Eén van de motieven om alle plaatselijke groepen binnen elk programma in een netwerk op te nemen is dat 
zo de samenwerking tussen hen (interterritoriale samenwerking) wordt bevorderd en vergemakkelijkt. 

In het geval van transnationale samenwerking zal de voorbereidende technische bijstand worden 
ondersteund door het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling dat dit soort samenwerking dient te 
bevorderen zodra het operationeel is. De op stimulering van transnationale samenwerking gerichte 
activiteiten van de nationale netwerken zullen ook van cruciaal belang zijn.  

Aanbevolen wordt om daartoe in de website van het nationale netwerk een pagina op te nemen die de 
mogelijkheid biedt naar partners te zoeken; daarbij zou bijzondere aandacht kunnen worden besteed aan 
een nauwkeurige beschrijving van het onderwerp dat de vragende plaatselijke groep via samenwerking 
wenst te ontwikkelen, en aan de ervaring die zij op dat gebied heeft opgedaan; bij de “Leader”-initiatieven 
is gebleken dat het niet altijd gemakkelijk is om de juiste partner te vinden wat de verwachtingen en het 
niveau van de vaardigheden, kennis en expertise betreft. Om ook te kunnen inspelen op de behoeften aan 
transnationale samenwerking zou deze informatie in het Engels moeten worden vertaald. 

HOOFDSTUK IV: HET PROJECT VOOR INTERTERRITORIALE SAMENWERKING   

1) Organisaties die deelnemen aan de samenwerking 

Bij interterritoriale samenwerking binnen een lidstaat moet ten minste één in het kader van de as “Leader” 
geselecteerd gebied zijn betrokken. Om de verspreiding van de “Leader”-methode te bevorderen kan het 
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partnerschap ook worden opengesteld voor plaatselijke publiek-private partnerschappen die zijn 
geselecteerd uit hoofde van as 3 krachtens artikel 59, onder e), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 of 
voor andere landelijke groepen die overeenkomstig de “Leader”-aanpak zijn georganiseerd en door de 
lidstaat als zodanig zijn erkend.  

Wat de voor die officiële erkenning door de lidstaten te hanteren criteria betreft, wordt gewezen op de 
volgende elementen waarmee rekening kan worden gehouden bij de definitie van “ander overeenkomstig de 
‘Leader’-aanpak georganiseerd plattelandsgebied”: 

-Er is een plaatselijke groep die zich inzet voor plattelandsontwikkeling en in staat is om een 
ontwikkelingsstrategie voor een bepaald geografisch gebied op te stellen. 

-De groep is georganiseerd op basis van een open en breed partnerschap en deelname daaraan door 
plaatselijke actoren wordt gestimuleerd. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse 
sociaaleconomische sectoren inclusief verenigingen. Zij stippelt haar eigen ontwikkelingsbeleid uit. 

-De groep streeft naar samenwerking met andere groepen in het kader van een netwerk. 

2) In aanmerking komende concrete acties 

Tenzij het gaat om concrete acties betreffende een welomlijnd thema waarvoor een groter werkgebied 
nodig is dan dat van de betrokken plaatselijke groepen, komen alleen concrete acties in de in het kader van 
de as “Leader” geselecteerde gebieden voor financiering uit hoofde van de maatregel “Samenwerking” in 
aanmerking. Uitgaven voor maatregelen tot coördinatie van de samenwerking zijn echter voor alle 
betrokken gebieden subsidiabel.  

Als coördinatie van het project wordt beschouwd de vervulling van de voor de tenuitvoerlegging van de 
actie nodige coördinatietaken (vergaderen met de partners; administratieve en financiële taken van de 
coördinerende groep; juridische definitie van de samenwerkingsovereenkomst en/of het doen functioneren 
als een gemeenschappelijk juridisch kader van de gemeenschappelijke structuur). Er wordt voorgesteld de 
kosten van de coördinatie te verdelen onder de partners op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Dit 
betekent dat de tenuitvoerlegging van het project pas kan beginnen nadat voor alle partners een 
subsidievergunning is verleend. 

HOOFDSTUK V: HET PROJECT VOOR TRANSNATIONALE SAMENWERKING  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen transnationale samenwerking binnen de Europese Unie en 
transnationale samenwerking waarbij een derde land is betrokken: 

1) De transnationale samenwerking binnen de Unie 

Transnationale samenwerking beslaat ten minste twee plaatselijke groepen in twee lidstaten waarvan er 
minstens één uit hoofde van de as “Leader” werd geselecteerd. 

Zoals voor de interterritoriale samenwerking is het mogelijk deze samenwerking uit te breiden tot groepen 
die werden geselecteerd uit hoofde van as 3 van de programma’s voor plattelandsontwikkeling (andere 
publiek-private partnerschappen dan “Leader”, genoemd in artikel 59, onder e), van Verordening 
1698/2005). De algemene coördinatie van het project door de coördinerende plaatselijke groep die is 
geselecteerd uit hoofde van de as “Leader” is subsidiabel in het kader van de as “Leader”.  Andere kosten 
betreffende andere groepen (artikel 59, onder e)), gebieden of andere plattelandsgebieden die volgens de 
“Leader”-aanpak zijn georganiseerd, moeten buiten de as “Leader” worden gefinancierd. 

De coördinerende plaatselijke groep van het project is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project 
op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners (zie hieronder). Elke als partner 
optredende groep is verantwoordelijk voor de communicatie met haar toezichthoudende autoriteiten en 
financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het haar gebied betreffende deel van het project. 

2) Informatie-uitwisseling inzake de goedkeuring van transnationale samenwerkingsprojecten  

Overeenkomstig artikel 39, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie “delen [de 
lidstaten] de goedgekeurde projecten voor transnationale samenwerking mee aan de Commissie”. Het doel 
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van deze verplichting is om de transparantie van de verleende goedkeuringen in de lidstaten te vergroten en 
ook om de goedkeuringsprocedure te versnellen. De aangewezen bevoegde autoriteiten moeten gebruik 
maken van het formulier voor de uitwisseling van informatie inzake projecten voor transnationale 
samenwerking (bijlage II). 

Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling zal een ondersteunende rol spelen door de oprichting 
van een Europese gegevensbank voor transnationale samenwerkingsprojecten die momenteel ter 
goedkeuring voorligt op basis van de door de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie.  

De procedure is normaal gesproken de volgende: 

Stap 1: Een plaatselijke groep die voornemens is aan een samenwerkingsproject deel te nemen, dient een 
aanvraag ter goedkeuring (indien de plaatselijke groep het project selecteert) of ter selectie en goedkeuring 
in bij haar bevoegde autoriteit. Deze kan het plan van de plaatselijke groep voorlopig goedkeuren. Een 
voorlopige goedkeuring die maximaal 6 tot 9 maanden geldig is, wordt definitief als alle partners 
goedkeuring hebben gekregen van hun autoriteiten.  

Stap 2: De bevoegde autoriteit van het programma (beheersautoriteit/betaalorgaan) stelt de Commissie in 
kennis van de voorlopige goedkeuring van alle projecten voor transnationale samenwerking (gezamenlijke 
actie) door gebruik te maken van het formulier voor de uitwisseling van informatie inzake projecten voor 
transnationale samenwerking (te versturen via SFC 2007). Ook moet zij een contactpersoon binnen de 
bevoegde autoriteit aanwijzen.  

Stap 3: De bevoegde autoriteit heeft de mogelijkheid de Europese gegevensbank voor transnationale 
samenwerkingsprojecten die momenteel wordt goedgekeurd, te raadplegen om de goedkeuringsprocedures 
in andere lidstaten te volgen. Nadat de bevoegde autoriteit het bewijs heeft gekregen van de goedkeuring 
door de bevoegde autoriteiten in die andere lidstaten, bevestigt zij haar goedkeuring. 

Stap 3 is niet van toepassing op transnationale samenwerkingsprojecten waarbij slechts één lidstaat en één 
gebied in een derde land zijn betrokken. 

3) Transnationale samenwerking met gebieden in derde landen 

Bij transnationale samenwerking met een gebied in een derde land moet ten minste één in het kader van de 
as “Leader” geselecteerd gebied zijn betrokken. Indien een in het kader van de as “Leader” geselecteerd 
gebied gaat samenwerken met een volgens de “Leader”-aanpak georganiseerd gebied in een land buiten de 
Gemeenschap, zijn de daarmee gemoeide uitgaven die het “Leader”-gebied betreffen subsidiabel (deel van 
de coördinatie en van het gezamenlijke project dat het “Leader”-gebied op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst voor zijn rekening neemt, bv. deelname door de plaatselijke groep van 
“Leader” aan partnerschapsvergaderingen; plaatselijke toepassing van het gemeenschappelijke project). 
Uitgaven die verband houden met het “Leader”-gebied zijn dus niet noodzakelijk uitgaven die in het gebied 
zijn gedaan.  
De uitgaven in het gebied in het derde land die geen verband houden met het “Leader”-gebied, zijn niet 
subsidiabel. De opzet in het niet tot de Gemeenschap behorende gebied dat aan de samenwerking 
deelneemt, dient in overeenstemming te zijn met de “Leader”-aanpak (zie de definitie in punt IV.1). 

HOOFDSTUK VI: HET NUT VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Bij de samenwerking in het kader van “Leader” is duidelijk gebleken dat het voor een doeltreffend beheer 
belangrijk is om vanaf het begin van het project duidelijk te maken welke doelstellingen moeten worden 
bereikt, hoe de verantwoordelijkheden (voor het beheer, de coördinatie, het toezicht en de evaluatie) 
worden gedeeld en welke financiële bijdragen binnen het partnerschap voor samenwerking worden 
geleverd. Een formele samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk al deze aspecten duidelijk te 
specificeren waardoor transparant beheer en duidelijke wederzijdse afspraken verzekerd kunnen worden.  

Een samenwerkingsovereenkomst is een gemeenschappelijk document in een juridische vorm, dat in een 
van de deelnemende landen is erkend en door alle partners is ondertekend (met inbegrip van de 
coördinerende plaatselijke groep). In dit document moeten de doelstellingen van het project, de initiatieven 
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waaraan daartoe uitvoering zal worden gegeven, de rol van elke partner bij de uitvoering en de financiële 
deelname van elke partner aan het project, duidelijk worden aangegeven. 

Alle bestanddelen van de hele begroting voor de gezamenlijke maatregel worden in de 
samenwerkingsovereenkomst genoemd. In dit in de talen van de verschillende betrokken lidstaten gestelde 
document wordt aangegeven wat de inhoud is van de samenwerking voor het project en welke financiële en 
technische bijdragen elke plaatselijke groep zal leveren om die inhoud waar te maken. 

De samenwerkingsovereenkomsten moeten bevatten: 

• een schriftelijke verbintenis van de partners met de naam en het adres van de coördinerende plaatselijke 
groep en van de als partner fungerende plaatselijke groepen; 

• een gedetailleerde beschrijving van het samenwerkingsproject met het detail van: 

• de doelstellingen van het project; 

• de maatregelen die voor de verwezenlijking ervan zullen worden genomen; 

• de potentiële begunstigden; 

• de rol van elke partner bij de organisatie en tenuitvoerlegging van het project (eventueel 
de benaming van de technische organisaties die voor de uitvoering van bepaalde concrete 
acties zijn geautoriseerd); 

• de regelingen voor de organisatie en de controle van het project; 

• de verwachte resultaten van het multilaterale project; 

• een omvattend begrotingsplan en de financiële deelname van elke partner;  

• een indicatief tijdschema; 

• de vaststelling van de toepasselijke wetgeving en de bevoegde rechtbanken ingeval van een geschil 
tussen de partijen wordt overgelaten aan de partners/plaatselijke groep: ofwel de wetgeving/rechtbanken 
van de plaats van vestiging of de voornaamste plaats van activiteit van een van de partners of 
plaatselijke groep, ofwel de plaats waar het project wordt uitgevoerd. Normaal wordt de voorkeur 
gegeven aan de voornaamste plaats van activiteit van de coördinerende plaatselijke groep; 

• indien de partners dit wensen, een clausule op grond waarvan nieuwe plaatselijke groepen kunnen 
worden toegelaten;  

• een procedure voor wijziging van de overeenkomst.  

Een modelsamenwerkingsovereenkomst is als bijlage I aan deze aanwijzingen gehecht; dit model bevat ook 
een technische bijlage voor een gedetailleerde projectbeschrijving. In de overeenkomst zelf worden alleen 
de algemene voorwaarden opgenomen. 
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.  

BIJLAGE I 

 

MODEL VOOR EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

 

 

Titel van het samenwerkingsproject:  

 

 

 

Verklaring: 

 

Ondergetekende, vertegenwoordiger van de partners van de plaatselijke groep, verbindt zich ertoe het 
samenwerkingsproject zoals in de bijlage vastgesteld ten uitvoer te leggen en staat borg voor de 
waarachtigheid van de daarin vervatte informatie.  

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

 

Op deze overeenkomst is het ... recht van toepassing. 

 

1. GESCHILLEN TUSSEN DE PARTIJEN IN VERBAND MET DE INTERPRETATIE OF DE TOEPASSING VAN 

DE OVEREENKOMST, WAARVOOR GEEN MINNELIJKE SCHIKKING KAN WORDEN BEREIKT, WORDEN 

VOORGELEGD AAN DE RECHTERLIJKE INSTANTIES VAN ……... 

 

 

2. CLAUSULE VOOR DE OPNAME VAN NIEUWE PARTNERS (“LEADER”- OF ANDERE PLAATSELIJKE 

GROEPEN KUNNEN OP HUN VERZOEK WORDEN OPGENOMEN DOOR EEN WIJZIGING VAN DEZE 

OVEREENKOMST) 
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3. CLAUSULE DIE ANDERE WIJZIGINGEN MOGELIJK MAAKT 

4. HANDTEKENINGEN 

 

 

Naam van de coördinerende plaatselijke groep van “Leader”: 

 

 

 

Naam van de vertegenwoordiger:  

 

 

Positie: 

 

 

Datum:         Plaats (adres en land): 

 

 

Handtekening:  
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Naam van de plaatselijke groep “Leader” / andere plaatselijke groep 1: 

 

 

 

Naam van de vertegenwoordiger:  

 

 

Positie: 

 

 

Datum:         Plaats (adres en land): 

 

 

- 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

 

Naam van de plaatselijke groep “Leader” / andere plaatselijke groep n: 

  

 

Naam van de vertegenwoordiger:  

  

Positie: 

Datum:         Plaats (adres en land): 

Handtekening: 
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BIJLAGE BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT   

 

 

 

 

 

Titel van het samenwerkingsproject:        

 

 

PARTNERS BIJ HET SAMENWERKINGSPROJECT 

 

 

Contactgegevens: 

 

Naam van de coördinerende plaatselijke groep in het kader van de as “Leader”: 

 

Naam van de voorzitter: 

 

Naam van de contactpersoon voor dit formulier: 

 

Organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatselijke programma: 

 



 16

Adres van de contactpersoon: 

 

 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Gesproken/begrepen talen: 

 

Contactgegevens: 

 

Naam van de plaatselijke groep van “Leader” / andere plaatselijke groep 1: 

 

Naam van de voorzitter: 

 

Naam van de contactpersoon voor dit formulier: 

 

Organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatselijke programma: 

 

Adres van de contactpersoon: 

 

 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Gesproken/begrepen talen: 

 

 

 

Contactgegevens: 
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Naam van de plaatselijke groep van “Leader” / andere plaatselijke groep n: 

 

Naam van de voorzitter: 

 

Naam van de contactpersoon voor dit formulier: 

 

Organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatselijke programma: 

 

Adres van de contactpersoon: 

 

 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Gesproken/begrepen talen: 
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Beschrijving van het samenwerkingsproject 

 

 

 

Beschrijving van de doelstellingen van het project, de voornaamste activiteiten (met inbegrip van relevante 

plaatsen en data); begunstigden van de concrete actie en stand van zaken: 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de verwachte resultaten voor de begunstigden van de concrete actie en voor de betrokken 

gebieden: 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak, methoden en procedure voor de tenuitvoerlegging van het project waarvoor financiering wordt 

gevraagd: 
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Duur van de tenuitvoerlegging van het project: 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van elke partner in relatie tot de belangrijkste activiteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geplande begroting voor het project 

 

 

Programma 

voor 

plattelandsont

wikkeling 

 

Coördinerende plaatselijke 

groep / plaatselijke groep / 

andere groepen 

 

Geplande activiteiten 
 

Kosten (EUR) 
Financiering (EUR) 

Gemeenschap 

ELFPO Overheid Privésector 

 

 

 

 

Kosten voor 
organisatie/coördinatie 

(gedeeld) 

     

 

 

 

Andere uitgaven (gedeeld)  

(voornaamste activiteiten …): 

     

 

 

 

Overige uitgaven  

(niet gedeeld) 

     

 TOTAAL      
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BIJLAGE II 

 

 

FORMULIER VOOR DE UITWISSELING VAN INFORMATIE 
OVER EEN TRANSNATIONAAL 
SAMENWERKINGSPROJECT 

 

1. Basisgegevens over het project 

 

1.1 Titel van het samenwerkingsproject: 

 

 

1.2. Verkorte vorm: 

 

 

1.3. Duur van de in het kader van het samenwerkingsproject geplande acties: 

 

 1.3.1. Begindatum:  
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 1.3.2. Einddatum:   

1.4. Totale kosten voor de duur van het samenwerkingsproject (in €): 

 

 Uitsplitsing van de begroting voor het project naar financiële bron 

  1.4.1. Totale begroting:   

  1.4.2. ELFPO:  

  1.4.3. Publiek:  

  1.4.4. Privaat:  

 Uitsplitsing van de begroting naar partner 

  1.4.5. Totale begroting coördinerende  
   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:   
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  1.4.12 Partner 7:  

  1.4.13 Partner 8:  
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5. 2. Informatie over samenwerkingspartners 

5.1.  

2.1. Gegevens van de coördinerende partner 

 2.1.1 Officiële naam van de coördinerende PG:  

 2.1.2 Naam van de voorzitter:  

 2.1.3 Naam van de contactpersoon voor  
  samenwerking van de PG 

 

  2.1.3.1. Naam:  

  2.1.3.2. Adres van de 
contactpersoon: 

 

  2.1.3.3. Telefoonnummer:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Gesproken/begrepen talen:  

 2.1.4 Naam van de bevoegde rapporterende  
  autoriteit en van de contactpersoon: 

 

 2.1.5 Datum kennisgeving aan de Commissie:  
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 2.1.6 Naam van de bevoegde autoriteit die de  
  goedkeuring geeft: 

 

 2.1.7 Datum goedkeuring project:  

2.2. Gegevens PG 1 

 2.2.1. Officiële naam van de PG:  

 2.2.2. Naam van de voorzitter:  

 2.2.3. Naam van de contactpersoon voor  
  samenwerking van de PG 

 

  2.2.3.1 Naam:  

  2.2.3.2 Adres van de contactpersoon:  

  2.2.3.3 Telefoonnummer:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Gesproken/begrepen talen:  

 2.2.4. Naam van de bevoegde rapporterende  
  autoriteit en van de contactpersoon: 

 

 2.2.5. Datum kennisgeving aan de Commissie:  

 2.2.6. Naam van de bevoegde autoriteit die de   
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  goedkeuring geeft: 

 2.2.7. Datum goedkeuring project:  
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2.3. Gegevens PG 2 

 2.3.1. Officiële naam van de PG:  

 2.3.2. Naam van de voorzitter:  

 2.3.3. Naam van de contactpersoon voor  
  samenwerking van de PG 

 

  2.3.3.1 Naam:  

  2.3.3.2 Adres van de contactpersoon:  

  2.3.3.3 Telefoonnummer:  

  2.3.3.4 Fax:  

  2.3.3.5 E-mail:  

  2.3.3.6 Gesproken/begrepen talen:  

 2.3.4. Naam van de bevoegde rapporterende  
  autoriteit en van de contactpersoon: 

 

 2.3.5. Datum kennisgeving aan de Commissie:  

 2.3.6. Naam van de bevoegde autoriteit die de  
  goedkeuring geeft: 

 

 2.3.7. Datum goedkeuring project:  



 28

 

 

 


