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Cele i struktura przewodnika 

W latach 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) będzie 

wspierać projekty transnarodowe i międzyterytorialne realizowane przez lokalne grupy działania we 

wszystkich państwach członkowskich. 

 
Głównym celem sporządzenia niniejszego przewodnika jest wsparcie władz państw członkowskich oraz 

lokalnych grup działania w realizacji działania „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (art. 63 lit. b) i art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005). 

W praktyce współpraca prowadzi do powstania wielu pytań: jak znaleźć partnera, jak podzielić pracę i 

obowiązki między partnerami. Celem niniejszego przewodnika jest również przekazanie informacji 

lokalnym grupom działania i innym podmiotom lokalnym zaangażowanym w opracowywanie i wdrażanie 

projektów współpracy. 

Przewodnik opisuje doświadczenia związane ze wspólnotowymi inicjatywami „Leader”, które wyraźnie 

potwierdzają pogląd, że współpraca zwiększa wartość wyników. 

 

Niniejszy przewodnik należy traktować jako dokument referencyjny o charakterze informacyjnym, a nie 

jako dokument wprowadzający nowe przepisy. Należy zwrócić uwagę, że w każdym przypadku 

interpretacja prawa wspólnotowego ostatecznie należy do zadań Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
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Rozdział I: Wprowadzenie: Działanie „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi 
„Leader” 

Działanie „Wdrażanie projektów współpracy” jest jednym z trzech działań w ramach osi „Leader”. 

Współpraca wykracza poza budowanie sieci kontaktów. Zachęca ona i wspiera lokalną grupę działania w 

podejmowaniu działania wspólnie z inną grupą „Leader” lub grupą stosującą podobne podejście, 

zlokalizowaną w innym regionie, państwie członkowskim lub nawet kraju trzecim. 

Komisja uważa, że spodziewana wartość dodana współpracy między obszarami wiejskimi jest wysoka. 

Współpraca jest rozumiana jako część lokalnej strategii rozwoju, a nie jako element do niej dodany. 

Współpraca jest sposobem poszerzania lokalnych horyzontów służącym poprawie lokalnych strategii. 

Współpraca wykraczająca poza ustanowione granice jest sposobem uzyskiwania dostępu do informacji i 

nowych pomysłów, uczenia się od innych regionów lub państw, pobudzania i wspierania innowacji oraz 

pozyskiwania umiejętności i środków służących poprawie realizacji zadań. Dlatego też współpracę uznaje 

się za bardzo ważny czynnik osiągania postępu. Twórcza wymiana doświadczeń prowadzi do pozytywnych 

efektów. Wzajemne uczenie się jest głównym oczekiwanym wynikiem współpracy. Mimo że współpraca 

międzyregionalna i transnarodowa nie zawsze jest łatwa, często jest to najbardziej skuteczny sposób 

osiągania wyników w zakresie innowacji lub rozwoju zdolności. 

 

Uczenie się poprzez współpracę powinno być rozpowszechniane wśród większej liczby lokalnych grup 

działania, docierając również do lokalnych grup działania, które jak dotąd miały niewielkie doświadczenie 

we współpracy lub nie miały go w ogóle. 

 

Nadawanie lokalnym inicjatywom wymiaru transnarodowego i międzyterytorialnego sprzyja również 

tworzeniu europejskiej tożsamości, oprócz tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej. 

Wspieranie działań współpracy i zarządzanie nimi zajmuje więcej czasu i angażuje więcej zasobów 

ludzkich do planowania i zarządzania. Państwa członkowskie muszą być przygotowane na stworzenie do 

tego celu odpowiednich środków wsparcia technicznego. 

Konkretne projekty współpracy powinny skutkować rzeczywistą wartością dodaną dla danego obszaru. 

Współpraca może mieć formę „działań miękkich” i / lub działań produkcyjnych. Współpraca może pomóc 

grupom „Leader” w pobudzaniu działań lokalnych. Może umożliwić im rozwiązanie niektórych problemów 

lub zwiększyć wartość zasobów lokalnych. Na przykład może być sposobem osiągania masy krytycznej 

koniecznej do realizacji konkretnych projektów lub sposobem zachęcania do działań uzupełniających, na 

przykład wspólnych działań marketingowych w różnych regionach prowadzonych przez grupy „Leader”, 

które specjalizują się w konkretnym produkcie (kasztan jadalny, wełna itp.) lub rozwoju wspólnych 

inicjatyw turystycznych na podstawie wspólnego dziedzictwa kulturowego (celtyckiego, rzymskiego itp.). 

Ustalenia dotyczące wspierania projektów współpracy mogą różnić się z zależności od państwa 

członkowskiego. Ważne jest jednak, aby ustalenia te były wdrażane na warunkach uwzględniających 

stopniowy charakter współpracy. W ujęciu proceduralnym współpraca między lokalnymi grupami działania 

odbywa się w dwóch kolejnych fazach: 

1) Działania przygotowawcze: 

Działania te poprzedzają projekt współpracy i mają na celu ułatwienie poszukiwania potencjalnych 

partnerów (na przykład narzędzia krajowych sieci współpracy) oraz wsparcie opracowania wspólnego 

działania (przygotowawczego wsparcia technicznego); należy mieć świadomość, że z różnych powodów ten 

rodzaj działań niekoniecznie skutkuje konkretnym wspólnym projektem. 

2) Opracowanie i realizacja wspólnego działania: należy zachęcać do partnerstwa na rzecz współpracy 

celem rozwijania wspólnych produktów. Muszą one obejmować konkretny wspólny projekt zarządzany w 

ramach koordynującej lokalnej grupy działania odpowiedzialnej za koordynację. Praktyczna współpraca 

może mieć dwa, często uzupełniające się, cele: osiągnięcie masy krytycznej koniecznej do realizacji 

wspólnego projektu oraz identyfikacja elementów uzupełniających. 

W ramach inicjatywy „Leader” możliwe są dwa różne rodzaje współpracy: 
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• Współpraca międzyterytorialna: oznacza współpracę między różnymi obszarami wiejskimi na obszarze 

jednego państwa członkowskiego. Może być realizowana pomiędzy grupami „Leader”, ale jest również 

otwarta dla innych grup lokalnych stosujących podobne podejście partycypacyjne (zob. część IV.1); 

 

• Współpraca transnarodowa: oznacza współpracę między grupami „Leader” z co najmniej dwóch państw 

członkowskich lub z grupami z krajów trzecich stosującymi podobne podejście. 

W ramach swoich obowiązków instytucje zarządzające w państwach członkowskich powinny: 

• w jasny sposób informować lokalne grupy działania o możliwościach finansowania współpracy na 

podstawie jasnych wytycznych 

• zagwarantować, aby proces wnioskowania był jak najprostszy i jak najbardziej elastyczny, a w 

odpowiednich przypadkach wybierać beneficjentów przygotowawczego wsparcia technicznego i projektów 

współpracy  

Sieci krajowe powinny: 

• organizować seminaria na temat współpracy dla lokalnych grup działania 

• tworzyć systemy gromadzenia przykładów dobrych praktyk 

• stworzyć instrument wyszukiwania partnerów i regularnie publikować ogłoszenia dotyczące partnerów 

transnarodowych 

• zapewniać wsparcie techniczne dla lokalnych grup działania (indywidualne porady) 

• pozostawać w regularnym kontakcie z innymi sieciami krajowymi 

Na poziomie europejskim Komisja: 

• opracuje instrument wspierania wyszukiwania partnerów do współpracy transnarodowej 

• zorganizuje europejskie seminaria „Leader” promujące współpracę, skierowane do lokalnych grup 

działania  

• zorganizuje wymianę informacji na temat projektów współpracy transnarodowej będących w trakcie 

procesu zatwierdzania 

• sporządzi wytyczne w zakresie współpracy transnarodowej 

• stworzy ramy gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk (w ścisłej współpracy z sieciami 

krajowymi) 

ROZDZIAŁ II: RÓŻNE SPOSOBY DOKONYWANIA SELEKCJI PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY 

Po zakończeniu oficjalnej procedury selekcji, o wyniku procesu selekcji przeprowadzonej w państwie 

członkowskim zostaną poinformowani partnerzy/inne instytucje zarządzające. Taka wymiana informacji 

jest konieczna, jako że realizację projektu (na przykład płatności) można uruchomić, pod warunkiem że 

wszystkie odpowiednie procedury selekcji zostaną ukończone. 

Podstawowa różnica w porównaniu z projektami współpracy w ramach „Leader +” polega na tym, że 

współpracę można włączyć do lokalnych strategii rozwoju zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 

1698/2005. W tym przypadku lokalna grupa działania deklaruje zamiar współpracy w dziedzinie 

(dziedzinach) ujętej w swojej strategii, ale niekoniecznie zostają wyznaczeni partnerzy, ponieważ są oni 

zatwierdzani stopniowo przez państwa członkowskie. 
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W programach preferujących ten model projekty współpracy są wybierane przez lokalne grupy działania. 

Państwo członkowskie może zdecydować się na inny model realizacji, w którym selekcji dokonuje 

instytucja zarządzająca. 

Możliwe jest również jednoczesne wdrażanie dwóch modeli w ramach jednego programu: lokale grupy 

działania dokonują wyboru w przypadku gdy współpracę włączono do lokalnej strategii rozwoju; w 

przypadku gdy współpracy nie włączono do strategii, dokonuje się administracyjnej selekcji projektów 

zgłoszonych przez lokalne grupy działania. 

Instytucja zarządzająca lub, w odpowiednich przypadkach, lokalna grupa działania zwróci szczególną 

uwagę na jakość projektów, określoną poziomem zaangażowania partnerów, adekwatnością 

proponowanych środków pod kątem celów projektu, solidnością metodologii, przejrzystością budżetu i 

zarządzania zgłoszonym projektem. Państwa członkowskie powinny sprawdzić, czy projekt nie jest objęty 

wsparciem w ramach innych programów wspólnotowych (na przykład celem współpracy EFRR). 

Selekcja dokonywana przez lokalne grupy działania 

W tym modelu realizacji podejście oddolne ma również zastosowanie do współpracy. 

Współpraca jest zintegrowana w ramach lokalnej strategii rozwoju jako jeden z jej priorytetów. Zgodnie z 

art. 37 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) 1974/2006 w „starych” państwach członkowskich w ramach 

procedury wyboru LGD priorytetowo traktuje się lokalne grupy działania, które włączyły współpracę do 

swoich lokalnych strategii rozwoju na mocy art. 62 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. 

Przy dokonywaniu selekcji lokalnych strategii rozwoju lokalne grupy działania zabezpieczają wcześniej 

przyznane środki finansowe w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”, co powinno 

umożliwić im finansowanie projektów współpracy. W takim przypadku grupa od początku dysponuje 

środkami finansowymi (w ramach własnego budżetu lub poza nim), które musi wykorzystać na projekty, 

które będą przez nią realizowane. Lokalna grupa działania wybiera projekt współpracy jak każdy inny 

projekt w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju. Projekt zostaje później formalnie zatwierdzony przez 

organy projektu po przeprowadzeniu formalnych kontroli prawnych (kontrola kwalifikowalności). 

Selekcja dokonywana przez instytucję zarządzającą 

Dokonując bezpośredniej selekcji projektów, instytucja zarządzająca wzywa, do składania ofert w 

określonych terminach lub po prostu dokonuje selekcji złożonych projektów; projekty współpracy mogą 

być składane do właściwego organu przez lokalne grupy działania lub, w przypadku niektórych programów, 

przez podmiot koordynujący, jeżeli w danym programie uczestniczy kilku partnerów, najpóźniej do 31 

grudnia 2013 r. Wnioski takie są sporządzane w stosownej formie, odpowiedniej dla każdego programu. 

Odpowiednie przepisy powinny ułatwiać tworzenie projektów wymagających zatwierdzenia przez różne 

władze krajowe lub regionalne; na przykład okres pomiędzy zatwierdzeniem warunkowym a 

zatwierdzeniem ostatecznym przez inne instytucje zarządzające powinien być rozsądny. 

Rozdział III: Wspólne przepisy mające zastosowanie do wszystkich projektów 

1) Działania i koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 różnorodne działania kwalifikują się 

do objęcia pomocą: 

- przygotowawcze wsparcie techniczne 

- wdrażanie projektu współpracy: do wsparcia kwalifikują się jedynie wydatki na wspólne działanie i na 

prowadzenie wspólnych struktur. Wydatki na ożywienie działań kwalifikują się we wszystkich 

obszarach objętych współpracą. 

Przygotowawcze wsparcie techniczne 
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Działania przygotowawcze mogą być finansowane zarówno w ramach programu poprzez pomoc techniczną 

(sieć krajową) lub poprzez działanie „Wdrażanie projektów współpracy” (przygotowawcze wsparcie 

techniczne); 

Przygotowawcze wsparcie techniczne jest pomocą przygotowawczą. Doświadczenia z programami „Leader 

II” i „Leader+” pokazały, że projekty te nie mogą być realizowane bez wsparcia technicznego, i dlatego 

wiele programów obejmuje ten szczególny rodzaj pomocy na współpracę międzyterytorialną i 

transnarodową w fazie jej planowania w celu ułatwienia wyszukiwania parterów i nawiązywania z nimi 

kontaktów, a także w celu zapewnienia wsparcia technicznego przy sporządzaniu dokumentacji. 

Jako że trudno jest uruchomić współpracę, zaleca się ustanowienie we wszystkich programach 

przygotowawczego wsparcia technicznego dostępnego przez cały okres programowania. 

Zasadniczo wsparcie techniczne poprzedza projekt współpracy (wydatki wstępne) i nie może obejmować 

finansowania wydatków na organizację spotkań w ramach partnerstwa, gdy partnerstwo to zostało 

ostatecznie ustanowione na podstawie umowy. Koszty spotkań w fazie realizacji będą częścią kosztów 

ożywienia działań, stanowiących integralną część projektu. 

Być może niektóre lokalne grupy działania nie potrzebują przygotowawczego wsparcia technicznego i 

mogą być gotowe do wdrażania wspólnego działania na podstawie prac przygotowawczych z poprzedniego 

okresu programowania. 

Wydatki wstępne mogą być kosztami związanymi ze spotkaniami (wymiana doświadczeń) z potencjalnymi 

partnerami (na przykład podróż, zakwaterowanie, honorarium tłumacza) lub kosztami projektu 

przygotowawczego (na przykład studium wykonalności projektu, konsultacje w sprawach szczegółowych, 

koszty tłumaczenia, dodatkowe koszty pracownicze). 

Aby ułatwić uruchomienie projektu współpracy, zalecane jest stosowanie szczegółowej, odrębnej 

procedury, różniącej się od procedury selekcji projektów. Przygotowawcze wsparcie techniczne jest 

wdrażane albo zgodnie z administracyjną procedurą selekcji (dotacja jest przekazywana wybranym 

lokalnym grupom działania po przedłożeniu dokumentacji) lub zgodnie z lokalną procedurą selekcji 

prowadzoną przez lokalne grupy działania przy wykorzystaniu części budżetu przeznaczonego na 

wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. 

W pierwszej metodzie sugeruje się, aby - w celu ułatwienia procedury - umożliwić spontaniczne składanie 

ofert. 

Państwa członkowskie mogą ustanowić pułap dotacji przeznaczonej na przygotowawcze wsparcie 

techniczne, jako maksymalny odsetek całkowitych kosztów projektu. Mogą jednak uznać, że - w przypadku 

gdy całkowite koszty projektu nie są jeszcze znane - lepszym rozwiązaniem jest pułap dotacji w 

przeliczeniu na partnera. 

 

Wspólne działanie 

Projekt współpracy odnosi się do konkretnego działania z jasno określonymi docelowymi wynikami, które 

mają przynieść korzyści na danych terytoriach. Wydatki odnoszące się do obszaru „Leader” niekoniecznie 

oznaczają wydatki zlokalizowane w tym obszarze. Działanie jest „wspólne” w tym sensie, że jest wspólnie 

wdrażane. 

Wspólne działanie może obejmować pełen zakres działań kwalifikujących się w ramach osi wdrażanych z 

wykorzystaniem metody „Leader”. 

Wspólne działania zakwalifikowane do objęcia wsparciem mogą również skupiać się na tworzeniu 

zdolności, przekazywaniu doświadczeń w zakresie rozwoju lokalnego poprzez na przykład wspólne 

publikacje, seminaria szkoleniowe, umowy partnerskie (wymiana menadżerów i pracowników programu) 

prowadzące do przyjęcia wspólnej metodologii i sposobu pracy lub do wypracowania wspólnego bądź 

skoordynowanego programu rozwoju. 
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Prowadzenie wspólnej struktury 

Prowadzenie wspólnej struktury jest najbardziej „zintegrowaną” formą współpracy. Wspólna nowa 

struktura może być jakimkolwiek organem posiadającym formę prawną uznawaną w danym państwie 

członkowskim (danych państwach członkowskich). W przypadku współpracy transnarodowej może być to 

EUIG (europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych). 

Jednym z warunków wstępnych ustanowienia takiej struktury jest to, aby partnerzy sami byli strukturami 

utworzonymi zgodnie z prawem. 

 

2) Kwalifikowalność partnerów współpracy 

Współpraca obejmuje co najmniej jedną lokalną grupę działania wybraną w ramach osi „Leader”. Za 

wdrożenie współpracy odpowiedzialność ponosi koordynująca lokalna grupa działania (art. 39 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) 1974/2006). 

Współpraca jest otwarta dla partnerstw objętych przepisami art. 59 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 

1698/2005 (partnerstwa publiczno-prywatne) i innych wiejskich grup lokalnych spełniających następujące 

kryteria: a) obecność grupy lokalnej działającej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, posiadającej 

możliwości opracowania strategii rozwoju dla danego terytorium geograficznego, b) organizacja grupy 

lokalnej jest oparta na partnerstwie podmiotów lokalnych. 

Należy zauważyć, że partnerstwa zorganizowane zgodnie z art. 59 lit. e) nie posiadają specjalnych funduszy 

na koordynację współpracy. W tym celu należy wykorzystać oś 4 działania „Wdrażanie projektów 

współpracy”. 

Należy również zauważyć, że projekt niekoniecznie jest w rzeczywistości realizowany bezpośrednio przez 

lokalne grupy działania. Mogą one wyznaczyć do tego celu inny podmiot (lub organizatora projektu) w 

drodze umowy o współpracy (zob. rozdz. III.5). 

3) Zadania koordynującej lokalnej grupy działania (ożywienie) 

Koordynująca projekt grupa „Leader” ponosi ostateczną odpowiedzialność za realizację projektu i jest 

kanałem komunikacji z władzami krajowymi i/lub regionalnymi w zakresie wymaganych informacji na 

temat postępów w składaniu wniosków o środki finansowe i faktycznych osiągnięć. Realizacja każdego 

projektu współpracy odbywa się pod nadzorem i w ramach koordynacji przez grupę prowadzącą, 

wyznaczoną w drodze wspólnego porozumienia grup uczestniczących w projekcie na podstawie umowy o 

współpracy. 

Aby grupa koordynująca posiadała rzeczywistą pozycję lidera, musi uzyskać minimalną ilość uprawnień. 

Funkcje dodatkowe mogą zostać uwzględnione na podstawie umowy. 

Grupa koordynująca zazwyczaj ma następujące zadania: 

- kierowanie i koordynacja na etapie opracowania projektu, w tym przygotowanie umowy o współpracy 

przedstawiającej projekt współpracy (opis projektu i określenie poszczególnych zobowiązań różnych 

lokalnych grup działania) 

- finansowa koordynacja projektu: zbieranie informacji na temat wniosków o finansowanie 

przedstawionych przez każdą grupę (informacje te są następnie przekazywane każdej grupie, a także 

zainteresowanym władzom regionalnym i krajowym) 

- kierowanie i koordynacja realizacji projektu i zadań, za które odpowiedzialny jest każdy partner, tak aby 

zagwarantować poprawne wdrożenie wspólnego projektu 
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- promowanie i monitorowanie projektu współpracy (zmiany w sytuacji finansowej w kategoriach 

poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów, organizacja wymiany między grupami, sporządzenie 

sprawozdań z postępów realizacji) 

- sprawdzanie zgodności ze zobowiązaniami każdej grupy „Leader” w celu właściwej realizacji wspólnego 

projektu. 

Wydatki poniesione na te zadania są częścią projektu współpracy finansowanego w ramach działania 

„Wdrażanie projektów współpracy” objętego programem. 

4) Zadania każdego z partnerów projektu współpracy 

Zadania i wydatki powinny być dzielone między partnerami w taki sposób, aby każdy partner musiał 

uczestniczyć w działaniach objętych projektem. Każdy partner jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania 

wobec innych grup i grupy prowadzącej na podstawie umowy o współpracy (zob. załącznik I). 

Każda grupa ponosi odpowiedzialność administracyjną i finansową za działania, które prowadzi. Dlatego 

jest odpowiedzialna za opracowanie prognozy finansowej i za negocjacje z podmiotami zapewniającymi 

współfinansowanie. Grupa jest odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie władzom regionalnym i 

krajowym wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty i charakter współ-

finansowania publicznego. 

Jak stwierdzono powyżej, niektóre wydatki na projekt współpracy mogą być realizowane poprzez różne 

struktury lokalnej grupy działania (na przykład przez podmiot uczestniczący w partnerstwie LGD) lub 

poprzez podmiot wiejski z terytorium LGD. 

5) Znaczenie tworzenia sieci kontaktów  

Wsparcie techniczne współpracy kwalifikuje się w ramach planu działania sieci krajowej jako pomoc 

techniczna (art. 68 rozporządzenia (WE) nr1698/2005). 

Powody tworzenia sieci kontaktów dla wszystkich lokalnych grup działania w ramach każdego programu 

obejmują promocję i ułatwianie współpracy pomiędzy nimi (współpraca międzyterytorialna). 

W przypadku współpracy transnarodowej, przygotowawcze wsparcie techniczne będzie wspomagane pracą 

europejskiej sieci obszarów wiejskich, która - w momencie jej uruchomienia - powinna promować ten 

rodzaj współpracy. Bardzo istotne również będą działania sieci krajowych w zakresie pobudzania 

współpracy transnarodowej. 

Aby osiągnąć ten cel, zaleca się, aby witryna sieci krajowej zawierała stronę internetową umożliwiającą 

wyszukiwanie partnerów. Szczególną uwagę można zwrócić na dokładny opis dziedziny, którą wnioskujące 

lokalne grupy działania chcą rozwinąć w ramach współpracy, oraz doświadczenie, jakie mają w tej 

dziedzinie. Doświadczenia wspólnotowych inicjatyw „Leader” pokazały, że nie zawsze łatwo jest znaleźć 

partnera spełniającego oczekiwania i posiadającego odpowiedni poziom umiejętności, wiedzy i know-how. 

Aby sprostać potrzebom współpracy transnarodowej, informacje te powinny być przetłumaczone na język 

angielski. 

ROZDZIAŁ IV: PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYTERYTORIALNEJ 

1) Organy uczestniczące we współpracy 

Współpraca międzyterytorialna w ramach państwa członkowskiego dotyczy co najmniej jednego obszaru 

wybranego w ramach osi „Leader”. Aby zachęcać do rozpowszechniania metody „Leader”, partnerstwo 

może również zostać otwarte dla lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych, wybranych w ramach osi 3 i 

zgodnie z art. 59 lit. e) rozporządzenia (WE) nr1698/2005, lub innych grup wiejskich zorganizowanych 

zgodnie z wytycznymi programu „Leader” i uznanych przez dane państwo członkowskie. 
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Oprócz kryteriów stosowanych przy oficjalnym uznawaniu przez państwa członkowskie, w przypadku 

definiowania „innego obszaru wiejskiego zorganizowanego zgodnie z wytycznymi programu „Leader” 

uwzględnić można poniższe elementy: 

- lokalna grupa aktywna w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich zdolna do sporządzenia strategii 

rozwoju danego terenu geograficznego. 

- organizacja grupy opiera się na otwartym i szerokim partnerstwie, do uczestnictwa w którym zachęcane są 

podmioty lokalne. Grupa powinna się składać z przedstawicieli kilku sektorów społeczno-gospodarczych, 

w tym stowarzyszeń. Grupa powinna opracowywać własną politykę rozwoju. 

- grupa powinna dążyć do współdziałania z innymi grupami w ramach sieci. 

2) Kwalifikowalność operacji 

Poza operacjami odnoszącymi się do bardzo konkretnego zagadnienia, którego wdrażanie wymaga 

szerszego obszaru niż obszar odnośnych LGD, w ramach środka „współpraca” kwalifikują się jedynie 

operacje dotyczące terenów wybranych zgodnie z osią „Leader”. Jednakże wydatki na koordynację 

współpracy kwalifikują się w przypadku wszystkich obszarów objętych działaniem. 

Koordynacja projektu obejmuje działania koordynacyjne potrzebne do wdrożenia projektu (spotkania 

partnerów, zadania administracyjne i finansowe grupy koordynującej, prawna definicja umowy o 

współpracy i / lub prawna konstrukcja wspólnego działania). Zaleca się, aby partnerzy wspólnie finansowali 

koszty koordynacji na podstawie umowy o współpracy. Oznacza to, że realizacja projektu może się 

rozpocząć jedynie wówczas, gdy wszyscy partnerzy otrzymają zezwolenie na dotacje. 

ROZDZIAŁ V: PROJEKT WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ 

Rozróżnia się współpracę międzynarodową w obrębie Unii Europejskiej i współpracę z krajem niebędącym 

członkiem Unii: 

1) Współpraca transnarodowa w obrębie Unii 

Współpraca transnarodowa obejmuje co najmniej dwie lokalne grupy działania działające w dwóch 

państwach członkowskich, spośród których co najmniej jedna jest wybrana w ramach osi „Leader”. 

Podobnie jak w przypadku współpracy międzyterytorialnej, możliwe będzie rozszerzenie tej współpracy na 

grupy wybrane zgodnie z osią 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (partnerstwa publiczno-prywatne 

inne niż projekty „Leader”, o których mowa w art. 59 lit. e) rozporządzenia 1698/2005). Ogólna 

koordynacja projektu realizowana przez koordynującą LGD wybraną zgodnie z osią „Leader” będzie się 

kwalifikować w ramach osi „Leader”. Pozostałe koszty związane z innymi grupami (art. 59 lit. e), 

regionami lub innymi obszarami wiejskimi zorganizowanymi zgodnie z programem „Leader” powinny być 

finansowane poza osią „Leader”. 

Na podstawie umowy o współpracy pomiędzy partnerami (zob. poniżej), lokalna grupa działania 

koordynująca projekt jest odpowiedzialna za koordynację projektu. Każda grupa partnerska jest 

odpowiedzialna za komunikację ze swoimi organami nadzorczymi oraz ponosi odpowiedzialność 

finansową za realizację części projektu na swoim terytorium. 

2) Wymiana informacji dotyczących zatwierdzania projektów współpracy transnarodowej  

Zgodnie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 „państwa członkowskie informują 

Komisję o zatwierdzonych projektach współpracy międzynarodowej”.  
Wymóg ten ma na celu zwiększenie przejrzystości przy zatwierdzaniu projektów w państwach 

członkowskich, jak również przyspieszenie procedury zatwierdzania.Wyznaczone właściwe organy 

powinny używać wspólnego formularza wymiany informacji dotyczącego projektów współpracy 

transnarodowej (TNC), znajdującego się w załączniku II. 
Europejska sieć rozwoju obszarów wiejskich będzie odgrywać rolę pomocniczą poprzez stworzenie 

europejskiej bazy danych dotyczących projektów współpracy transnarodowej będących w fazie 

zatwierdzania, na podstawie informacji przekazanych przez właściwe organy.  
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Zasadniczo należy przestrzegać następującej procedury: 

Etap 1: Lokalna grupa działania (LGD), która zamierza wziąć udział w projekcie współpracy, składa do 

właściwego organu wniosek o zatwierdzenie (jeśli LGD wybiera dany projekt) lub o wybór i zatwierdzenie. 

Właściwy organ może udzielić LGD tymczasowego zatwierdzenia. Tymczasowe zatwierdzenie, ważne 

maksymalnie przez okres od 6 do 9 miesięcy, stanie się ostateczne, jeżeli wszyscy partnerzy uzyskają 

zatwierdzenie od właściwych organów, którym podlegają.  

Etap 2: Właściwy organ programu (instytucja zarządzająca/agencja płatnicza) informuje Komisję o 

tymczasowym zatwierdzeniu projektu współpracy transnarodowej (wspólne działanie), korzystając z 

formularza wymiany informacji dotyczącego projektów współpracy transnarodowej (który należy wysłać za 

pośrednictwem SFC 2007). Wyznacza także osobę, z którą należy się kontaktować we właściwym organie.  

Etap 3: Właściwy organ może skorzystać z informacji znajdujących się w europejskiej bazie danych 

dotyczących projektów współpracy transnarodowej będących w fazie zatwierdzania w celu prześledzenia 

procedur zatwierdzania w innych państwach członkowskich. Po uzyskaniu dowodów zatwierdzeń 

dokonanych przez właściwe organy w innych państwach członkowskich, właściwy organ potwierdza swoje 

zatwierdzenie. 

Ten krok nie ma zastosowania do projektów współpracy transnarodowej dotyczących tylko jednego 

państwa członkowskiego i jednego obszaru w kraju trzecim. 

3) Współpraca transnarodowa z obszarami w krajach trzecich 

Współpraca transnarodowa z obszarem w kraju trzecim obejmuje co najmniej jeden obszar wybrany w 

ramach osi „Leader”. W przypadku gdy obszar wybrany w ramach osi „Leader” nawiązuje zgodną z 

podejściem „Leader” współpracę z obszarem z kraju spoza Wspólnoty, związane z nią wydatki odnoszące 

się do obszaru „Leader” kwalifikują się do objęcia pomocą [podział koordynacji i wspólnego projektu na 

podstawie umowy o współpracy (na przykład udział lokalnej grupy działania „Leader” w spotkaniach w 

ramach partnerstwa, lokalne zastosowanie wspólnego projektu w danym obszarze)]. Innymi słowy wydatki 

„odnoszące się do” obszaru „Leader” niekoniecznie oznaczają wydatki poniesione „w tym obszarze”; 

Wydatki w obszarze kraju niebędącego członkiem UE i nieodnoszące się do obszaru „Leader” nie 

kwalifikują się do objęcia wsparciem. Definicja obszaru pozawspólnotowego uczestniczącego we 

współpracy powinna być zgodna z podejściem „Leader” (zob. definicja w rozdz. IV.1). 

ROZDZIAŁ VI: UŻYTECZNOŚĆ UMOWY O WSPÓŁPRACY 

Doświadczenia w zakresie współpracy zdobyte w ramach programu „Leader” wyraźnie pokazały, że w celu 

zapewnienia skutecznego zarządzania ważne jest, aby od początku trwania projektu jasno określić, jakie 

cele mają zostać osiągnięte oraz jak mają być podzielone obowiązki (w zakresie zarządzania, koordynacji, 

kontroli i oceny) i udział finansowy w ramach partnerstwa na rzecz współpracy. Formalna umowa o 

współpracy umożliwia sprecyzowanie tych wszystkich aspektów i pomaga zagwarantować przejrzystość 

zarządzania i klarowność obustronnych zobowiązań. 

Umowa o współpracy jest wspólnym dokumentem mającym formę prawną uznaną w jednym z 

uczestniczących państw, podpisanym przez wszystkich partnerów (w tym koordynującą lokalną grupę 

działania). Dokument ten jasno określa cele projektu, inicjatywy, które będą wdrażane, aby te cele 

osiągnąć, zadania każdego partnera w realizacji projektu oraz udział finansowy każdego partnera w 

projekcie. 

Umowa o współpracy określa wszystkie elementy całego budżetu wspólnego przedsięwzięcia. Dokument 

ten, sporządzony w językach różnych zainteresowanych państw członkowskich, określa przedmiot 

współpracy objętej projektem oraz udział finansowy i techniczny każdej lokalnej grupy działania. 

Umowa o współpracy zawiera: 

• pisemne zobowiązanie partnerów, z podaniem nazw i adresów koordynującej grupy działania oraz 

partnerskich LGD / grup lokalnych; 
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• szczegółowy opis projektu współpracy, wskazujący: 

• cele projektu; 

• środki, jakie będą podjęte w celu jego realizacji; 

• potencjalnych beneficjentów; 

• zadania każdego partnera w zakresie organizacji i realizacji projektu (w odpowiednich 

przypadkach, nazwy organizacji technicznych uprawnionych do prowadzenia niektórych 

operacji); 

• ustalenia dotyczące organizacji i monitorowania projektu; 

• oczekiwane wyniki projektu wielostronnego; 

• całkowity planowany budżet oraz wkład finansowy każdego partnera; 

• orientacyjny harmonogram; 

• określenie mającego zastosowanie prawa oraz wybór sądu właściwego w przypadku sporu między 

stronami pozostaje w gestii partnerów/koordynującej lokalnej grupy działania: albo będą odpowiadać 

miejscu stałego pobytu lub głównemu miejscu prowadzenia działalności jednego z 

partnerów/koordynującej lokalnej grupy działania albo miejscu realizacji projektu. Zazwyczaj preferuje 

się główne miejsce prowadzenia działalności koordynującej lokalnej grupy działania; 

• jeżeli partnerzy wyrażą taką wolę, należy uwzględnić klauzulę dopuszczającą włączanie nowych LGD / 

grup; 

• procedurę umożliwiającą zmianę umowy. 

W załączniku I do niniejszego przewodnika znajduje się wzór umowy o współpracy. We wzorze tym 

znajduje się również załącznik techniczny dotyczący szczegółowego opisu projektu. Sama umowa zawiera 

jedynie ogólne warunki umowne. 
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.  

ZAŁĄCZNIK I 

 

WZÓR UMOWY O WSPÓŁPRACY 

 

 

 

Nazwa projektu współpracy:                                                              

 

 

 

Deklaracja: 

 

Niżej podpisani, reprezentujący partnerów lokalnej grupy działania, niniejszym zobowiązują się do 

realizacji projektu współpracy określonego w tym załączniku oraz poświadczają prawdziwość informacji w 

nim zawartych. 

 

 

Obowiązujące prawo i właściwy sąd 

 

Umowa podlega prawu ….. . 

 

1. WSZELKIE SPORY POMIĘDZY STRONAMI WYNIKAJĄCE Z INTERPRETACJI LUB ZASTOSOWANIA 

UMOWY, KTÓRYCH NIE MOŻNA ROZSTRZYGNĄĆ POLUBOWNIE, SĄ ROZSTRZYGANE PRZED SĄDAMI 

…………. 

 

 

2. KLAUZULA DOPUSZCZAJĄCA WŁĄCZENIE NOWYCH PARTNERÓW („GRUPY LEADER LUB INNE 

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE W DRODZE ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY, 
W PRZYPADKU GDY GRUPY TE WYRAŻĄ TAKĄ WOLĘ „) 
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3. KLAUZULA DOPUSZCZAJĄCA INNE ZMIANY 

4. PODPISY 

 

 

Nazwa koordynującej lokalnej grupy działania „Leader”: 

 

 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela:  

 

 

Stanowisko: 

 

 

Data:                                                               Miejsce (adres, w tym państwo): 

 

 

Podpis:                                                       
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Nazwa lokalnej grupy działania „Leader” / innej lokalnej grupy działania 1: 

 

 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela:  

 

 

Stanowisko: 

 

 

Data:                                                               Miejsce (adres, w tym państwo): 

 

 

- 

Podpis:                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa lokalnej grupy działania „Leader” / innej lokalnej grupy działania n: 

  

 

Imię i nazwisko przedstawiciela:  

  

Stanowisko: 

 Data:                                                               Miejsce (adres, w tym państwo): 

 Podpis: 
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O WSPÓŁPRACY 

 

OPIS PROJEKTU 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu współpracy:        

 

 

PARTNERZY PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

 

 

Dane kontaktowe: 

 

Nazwa koordynującej lokalnej grupy działania w ramach osi „Leader”: 

 

Imię i nazwisko przewodniczącego: 

 

Imię i nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować w zakresie niniejszego formularza: 

 

Organizacja odpowiedzialna za program lokalny: 

 



 16

Adres osoby, z którą należy się kontaktować: 

 

 

Telefon: 

Faks: 

E-mail: 

Języki obce - znajomość czynna / bierna: 

 

Dane kontaktowe: 

 

Nazwa LGD „Leader” / innej lokalnej grupy działania 1: 

 

Imię i nazwisko przewodniczącego: 

 

Imię i nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować w zakresie niniejszego formularza: 

 

Organizacja odpowiedzialna za program lokalny: 

 

Adres osoby, z którą należy się kontaktować: 

 

 

Telefon: 

Faks: 

E-mail: 

Języki obce - znajomość czynna / bierna: 

 

 

 

Dane kontaktowe: 
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Nazwa LGD „Leader” / innej lokalnej grupy działania n: 

 

Imię i nazwisko przewodniczącego: 

 

Imię i nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować w zakresie niniejszego formularza: 

 

Organizacja odpowiedzialna za program lokalny: 

 

Adres osoby, z którą należy się kontaktować: 

 

 

Telefon: 

Faks: 

E-mail: 

Języki obce - znajomość czynna / bierna: 
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Opis projektu współpracy 

 

 

 

Opis celów projektu, głównych działań w ramach projektu (z podaniem odpowiednich miejsc i dat), 

beneficjentów działania i stopnia jego zaawansowania: 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przewidywanych wyników w odniesieniu do beneficjentów działania oraz do danych obszarów: 

 

 

 

 

 

 

 

Podejście, metody i procedura realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego: 
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Okres realizacji projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania każdego partnera w zakresie głównych działań: 
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Planowany budżet projektu 

 

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 

 
Koordynująca LGD lub 

LGD / inne grupy 

 
Przewidziane działania 

 
Koszt (EUR) 

Finansowanie (EUR) 

Wspólnotowe 
EFRROW 

Publiczne 

Wydatki związane z 

organizacją / koordynacją 

(ponoszone wspólnie) 

    

Pozostałe wydatki (ponoszone 

wspólnie)  

(główne działania …): 

    

Pozostałe wydatki  

(nie ponoszone wspólnie) 

    

RAZEM     
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ZAŁĄCZNIK II 

 

 

FORMULARZ WYMIANY INFORMACJI NA POTRZEBY 
PROJEKTU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

1. Podstawowe informacje dotyczące projektu 

 

1.1 Nazwa projektu współpracy: 

 

 

1.2. Nazwa skrócona: 

 

 

1.3. Czas trwania działań planowanych w ramach projektu współpracy: 

 

 1.3.1. Dzień rozpoczęcia realizacji projektu:  

 1.3.2. Dzień zakończenia realizacji projektu:   

1.4. Całkowity koszt realizacji projektu współpracy (w EUR): 

 

 Budżet projektu z podziałem na źródła finansowania 

  1.4.1. Budżet ogółem:   

  1.4.2. EFRROW:  

  1.4.3. Środki publiczne:  

  1.4.4. Środki prywatne:  

 Budżet projektu z podziałem na uczestniczących partnerów 

  1.4.5. Budżet ogółem Partner  
   koordynujący: 

 

  1.4.6. Partner 1:  

  1.4.7. Partner 2:  
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  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:  

  1.4.13 Partner 8:  
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5. 2. Informacje dotyczące współpracujących partnerów 

5.1.  
2.1. Dane szczegółowe dotyczące partnera koordynującego 

 2.1.1 Oficjalna nazwa koordynującej LGD:  

 2.1.2 Nazwisko prezesa:  

 2.1.3 Osoba w LGD do kontaktu w sprawie  
  współpracy 

 

  2.1.3.1. Nazwisko:  

  2.1.3.2. Adres osoby 

przewidzianej do  

   kontaktu: 

 

  2.1.3.3. Tel.:  

  2.1.3.4. Faks:  

  2.1.3.5. Email:  

  2.1.3.6. Znajomość języków 

czynna/bierna: 

 

 2.1.4 Nazwa właściwego organu  
  sprawozdawczego oraz nazwisko osoby do  
  kontaktu: 

 

 2.1.5 Data przedłożenia informacji Komisji:  

 2.1.6 Nazwa właściwego organu zatwierdzającego  
  projekt: 

 

 2.1.7 Data zatwierdzenia projektu:  

2.2. Dane LGD nr 1 

 2.2.1. Oficjalna nazwa LGD:  

 2.2.2. Nazwisko prezesa:  

 2.2.3. Osoba w LGD do kontaktu w sprawie  
  współpracy 

 

  2.2.3.1 Nazwisko:  

  2.2.3.2 Adres osoby do kontaktu:  

  2.2.3.3 Tel.:  
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  2.2.3.4 Faks:  

  2.2.3.5 Email:  

  2.2.3.6 Znajomość języków czynna/bierna:  

 2.2.4. Nazwa właściwego organu  
  sprawozdawczego oraz nazwisko osoby do  
  kontaktu: 

 

 2.2.5. Data przedłożenia informacji Komisji:  

 2.2.6. Nazwa właściwego organu zatwierdzającego  
  projekt: 

 

 2.2.7. Data zatwierdzenia projektu:  
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2.3. Dane LGD nr 2 

 2.3.1. Oficjalna nazwa LGD:  

 2.3.2. Nazwisko prezesa:  

 2.3.3. Osoba w LGD do kontaktu w sprawie  
  współpracy 

 

  2.3.3.1 Nazwisko:  

  2.3.3.2 Adres osoby do kontaktu:  

  2.3.3.3 Tel.:  

  2.3.3.4 Faks:  

  2.3.3.5 Email:  

  2.3.3.6 Znajomość języków czynna/bierna:  

 2.3.4. Nazwa właściwego organu  
  sprawozdawczego oraz nazwisko osoby do  
  kontaktu: 

 

 2.3.5. Data przedłożenia informacji Komisji:  

 2.3.6. Nazwa właściwego organu zatwierdzającego  
  projekt: 

 

 2.3.7. Data zatwierdzenia projektu:  

 

 


