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Vägledningens syfte och struktur 

Under perioden 2007-2013 kommer Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) att 
stödja transnationella och interterritoriella projekt mellan lokala aktionsgrupper i alla medlemsstater.  
 
Denna vägledning har skrivits i det främsta syftet att hjälpa medlemsstaternas myndigheter och lokala 
aktionsgrupper att genomföra samarbetsåtgärden i programmen för landsbygdsutveckling (artiklarna 63 b 
och 65 i förordning (EG) nr 1698/2005).  

På det praktiska planet ger samarbetet upphov till en rad frågor: hur hittar man en partner, hur delar man 
upp arbetet och ansvarsområdena mellan partnerna. Syftet med denna vägledning är att ge råd till de lokala 
aktionsgrupperna och andra lokala aktörer inblandade i framtagningen och genomförandet av 
samarbetsprojekt.  

Det speglar erfarenheten från gemenskapsinitiativet Leader som ger ett starkt stöd för åsikten att samarbete 
ger ett mervärde till resultaten. 
 

Denna vägledning ska betraktas som ett vägledande referensdokument och medför inga nya lagar. Det bör 
noteras att under alla omständigheter är det i sista hand EG-domstolens uppgift att tolka gemenskapsrätten.  
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Kapitel I: Inledning: ”Samarbetsåtgärden” inom Leaderaxeln 

”Samarbetsåtgärden” är en av tre åtgärder inom Leaderaxeln. Samarbete går längre än nätverksarbete. Det 
ger uppmuntran och stöd till en lokal aktionsgrupp att göra en gemensam insats med en annan Leadergrupp, 
eller med en grupp med samma fokus i en annan region, medlemsstat eller till och med tredjeland. 

Kommissionen har höga förväntningar på mervärdet av samarbete mellan landsbygdsområden. Samarbete 
ses som en del av den lokala utvecklingsstrategin och inte ett tillägg till strategin, samarbete är ett sätt att 
bredda de lokala perspektiven för att förbättra lokala strategier. Samarbete utanför de etablerade gränserna 
har varit ett sätt att få tillgång till information och nya idéer, att lära sig från andra regioner och länder, att 
stimulera och stödja nytänkande och skaffa kunskaper och verktyg att förbättra resultaten: samarbete anses 
därför mycket viktigt för framsteg, korsbefruktning ger positiva effekter. Ömsesidigt lärande är det 
viktigaste resultatet som förväntas av samarbetet. Även om interregionalt och transnationellt samarbete inte 
alltid är lätt, är det ofta det effektivaste sättet att nå resultat inom nytänkande och kapacitetsuppbyggnad. 
 
Lärdomarna från samarbetet ska spridas bland lokala aktionsgrupper och därmed även nå lokala 
aktionsgrupper som ännu har liten eller ingen erfarenhet av samarbete.  
 
Att integrera en transnationell och interterritoriell dimension i lokala initiativ bidrar också till att skapa en 
europeisk identitet, förutom de lokala, regionala och nationella identiteterna. 
Stöd och administration av samarbetsåtgärder tar mer tid och kräver mer personalresurser för planering och 
administration. Medlemsstaterna måste vara beredda att tilldela lämpligt tekniskt stöd för detta ändamål.  

Konkreta samarbetsprojekt ska leda till ett faktiskt mervärde för området. Samarbetsinsatser kan vara 
”mjuka insatser” och/eller produktiva insatser, samarbete kan hjälpa Leadergrupper att få fart på sina lokala 
aktiviteter. Det kan hjälpa dem att lösa vissa problem eller ge mervärde till lokala resurser. Det kan t.ex. 
vara ett sätt att nå den kritiska nivå som krävs för att ett visst projekt ska gå att genomföra, eller uppmuntra 
kompletterande åtgärder som gemensam marknadsföring av Leadergrupper i olika regioner som är 
specialiserade på en viss produkt (valnötter, ull, m.m.), eller tillsammans utveckla turism som bygger på ett 
gemensamt kulturarv (keltiskt, romerskt, m.m.). 

Ramarna för att stödja samarbetsprojekt kan variera från en medlemsstat till en annan. Det är dock viktigt 
att dessa ramar genomförs under villkor som tillåter att samarbetet utvecklas gradvis. Sett som en process 
sker samarbetet mellan lokala aktionsgrupper i två successiva steg: 

1) Verksamhet under planeringsstadiet:  

Denna verksamhet föregår samarbetsprojektet för att underlätta sökandet efter potentiella partner (t.ex. 
samarbetsverktyg för nationellt nätverksarbete) och är ett stöd till framtagandet av en gemensam insats 
(förberedande tekniskt stöd) samtidigt som man får komma ihåg att denna typ av insats inte nödvändigtvis 
leder till en konkret, gemensam insats av olika skäl.  

2) Framtagande och genomförande av en gemensam insats: Ett samarbetspartnerskap ska uppmuntras till att 
arbeta med utveckling av gemensamma produkter, de måste innehålla ett konkret, gemensamt projekt under 
en lokal aktionsgrupp som ansvarar för samordningen. Det praktiska samarbetet kan ha två syften som ofta 
kompletterar varandra: att nå den kritiska nivå som krävs för att ett gemensamt projekt ska gå att genomföra 
och kartlägga kompletterande åtgärder. 

Det finns två möjliga typer av samarbeten inom Leader: 

• Interterritoriellt samarbete: det innebär samarbete mellan olika landsbygdsområden inom en 
medlemsstat. Det kan äga rum mellan olika Leadergrupper och är även öppet för andra lokala grupper 
som har ett liknande deltagarfokus (se del IV.1).  

 

• Transnationellt samarbete: det innebär samarbete mellan Leadergrupper från minst två medlemsstater, 
eller med grupper i tredjeländer med ett liknande fokus.  

Förvaltningsmyndigheterna i medlemsstaterna ska inom sina egna ansvarsområden 
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•tydligt informera lokala aktionsgrupper om möjligheterna till samarbetsfinansiering utifrån tydliga 
riktlinjer,  

•se till att ansökningsprocessen är så enkel och flexibel som möjligt och, om tillämpligt, välja ut 
stödmottagare för förberedande tekniskt stöd och samarbetsprojekt. 

Nationella nätverk ska 

•anordna samarbetsseminarier för lokala aktionsgrupper, 

•inrätta system för att samla in exempel på god praxis, 

•tillhandahålla ett partnersökverktyg och regelbundet publicera annonser om transnationella partner, 

•ge tekniskt stöd till lokala aktionsgrupper (individuella råd), 

•regelbundet ha kontakt med andra nationella nätverk,  

 På europeisk nivå kommer kommissionen att 

• erbjuda ett verktyg till stöd för sökning av transnationella samarbetspartner, 

•anordna europeiska Leaderseminarier för att främja samarbete för lokala aktionsgrupper,  

•anordna ett informationsutbyte om transnationella samarbetsprojekt i godkännandeprocessen, 

• tillhandahålla riktlinjer för transnationellt samarbete,  

• fastställa ramar för insamling och spridning av god praxis (i nära samarbete med nationella nätverk). 

KAPITEL II: OLIKA SÄTT ATT VÄLJA ”SAMARBETSPROJEKT” 

Resultatet av urvalsprocessen i en medlemsstat kommer att offentliggöras för partnerna/andra 
förvaltningsmyndigheter när det officiella urvalsförfarandet har avslutats. Detta informationsutbyte är 
nödvändigt eftersom genomförandet av projektet (t.ex. betalningar) endast kan påbörjas om alla relevanta 
urvalsförfaranden har avslutats.  

Den grundläggande skillnaden jämfört med samarbetsprojekt inom Leader + är att samarbetet kan 
integreras i lokala utvecklingsstrategier enligt artikel 62.4 i förordning (EG) nr 1698/2005. I detta fall 
förklarar den lokala aktionsgruppen sin avsikt att samarbeta inom områden som deras strategi täcker, men 
partnerna måste inte nödvändigtvis vara fastställda eftersom de godkänns successivt av medlemsstaterna. 

I de program som har denna modell väljs samarbetsprojekten ut av de lokala aktionsgrupperna. En 
medlemsstat kan välja en annan genomförandemodell där valet görs av förvaltningsmyndigheten. 

Det går också att genomföra de båda modellerna samtidigt inom ett program: val görs av lokala 
aktionsgrupper för dem som har med samarbete i sin lokala utvecklingsstrategi, och administrativt val för 
projekt som föreslås av lokala aktionsgrupper som inte har med samarbete i sina strategier.  

Förvaltningsmyndigheten, eller i tillämplige fall den lokala aktionsgruppen, ska särskilt uppmärksamma 
kvaliteten på projekten när det gäller partnernas involvering, åtgärdernas lämplighet för projektets mål, hur 
vettig metodiken är, budgetens tydlighet och ledningen av det föreslagna projektet. Medlemsstaterna ska 
kontrollera att projektet inte får stöd genom något annat gemenskapsprogram (t.ex. ERUF samarbetsmål). 

De lokala aktionsgruppernas val 

I denna modell gäller också gräsrotsperspektivet för samarbete. 

Samarbetsåtgärden integreras i den lokala utvecklingsstrategin som en av prioriteringarna i strategin. Enligt 
artikel 37.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 prioriterar de ”gamla” medlemsstaterna i valet 
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av lokala aktionsgrupper de grupper som har integrerat samarbete i sina lokala utvecklingsstrategier enligt 
artikel 62.4 i förordning (EG) nr 1698/2005.   

De lokala aktionsgrupperna säkerställer, efter val av lokala utvecklingsstrategier, redan tilldelade anslag 
från åtgärden Samarbete som ska möjliggöra för dem att finansiera samarbetsprojekt. Om det förhåller sig 
så har gruppen i förväg vissa anslag (antingen de tas från dess egen budget eller inte) som den måste 
använda till de projekt den ska genomföra, den lokala aktionsgruppen väljer samarbetsprojektet som vilket 
annat projekt som helst inom den lokala utvecklingsstrategin, projektet godkänns formellt i efterhand av 
programmyndigheterna efter formella, rättsliga kontroller (kontroll av stödberättigande). 

Förvaltningsmyndigheternas val 

Förvaltningsmyndigheten ska, när den direkt väljer ut projekt, antingen på fastställda datum infordra förslag 
eller välja ut projekt som skickas in när som helst, samarbetsprojekt kan skickas in av lokala aktionsgrupper 
eller inom vissa program av en samordnare om det finns flera partner i samma program, till den behöriga 
myndigheten senast den 31 december 2013. Dessa ansökningar görs på ett särskilt formulär för varje 
program. Utformningen av projekt som kräver godkännande från olika nationella eller regionala 
myndigheter ska underlättas genom anpassade bestämmelser, till exempel provisoriskt godkännande i 
väntan på godkännande från övriga förvaltningsmyndigheter inom rimlig tid. 

Kapitel III: Gemensamma bestämmelser för alla projekt  

1) Stödberättigande åtgärder och kostnader  

I enlighet med artikel 39.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 är följande åtgärder 
stödberättigande: 

- Förberedande tekniskt stöd  

- Genomförande av ett samarbetsprojekt: Endast utgifter för den gemensamma insatsen och för att 
driva gemensamma strukturer är stödberättigade. Utgifter för informationsinsatser kan vara 
stödberättigande inom alla områden som berörs av samarbetet. 

Förberedande tekniskt stöd 

Åtgärder under planeringsstadiet kan finansieras både på programnivå genom teknisk assistans (nationellt 
nätverk) eller genom åtgärden samarbete (förberedande tekniskt stöd). 

Förberedande tekniskt stöd är ett stöd under planeringsstadiet. Erfarenheterna från Leader II och Leader+ 
visade att projekten inte kan genomföras utan tekniskt stöd, därför inbegrep många program denna typ av 
specialstöd för interterritoriellt och transnationellt samarbete i planeringsfasen för att underlätta att leta upp 
och kontakta partner och ge tekniskt stöd för att sammanställa dokumentationen. 

Eftersom det är svårt att komma igång med samarbetet rekommenderas varmt att förberedande tekniskt stöd 
ingår i alla program och finns tillgängligt som ett stödsystem under hela programperioden.  

I princip ska detta tekniska stöd ges före samarbetsprojektet (planeringskostnader) och kan inte användas 
för att finansiera kostnader för partnerskapsmöten när partnerskapet väl har inrättats enligt ett avtal. 
Möteskostnaderna under genomförandefasen ingår i kostnaderna för informationsinsatser, som är en 
integrerad del av projektet. 

Vissa lokala aktionsgrupper kanske inte behöver förberedande tekniskt stöd och kan vara redo att 
genomföra en gemensam insats efter det förberedande arbetet från föregående programperiod.  

Planeringsutgifter kan vara kostnader för möten (erfarenhetsutbyte) med potentiella partner (t.ex. resor, logi 
och tolkarvoden) eller kostnader för projektutveckling (t.ex. undersökning av projektets genomförbarhet, 
konsultarvoden för särskilda frågor, översättningskostnader och tillkommande personalkostnader).  

För att underlätta att inleda samarbetet rekommenderas det att man har ett separat förfarande skilt från 
projekturvalet. Det förberedande tekniska stödet sker antingen genom ett administrativt urval (bidraget 
betalas ut till de utvalda lokala aktionsgrupperna efter att dokumentation har skickats in) eller genom ett 
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lokalt urval från de lokala aktionsgrupperna som använder en del av den beviljade budgeten för att 
genomföra sin lokala utvecklingsstrategi. 

Inom den första genomförandemodellen finns förslaget att det ska gå att skicka in ansökningar när som 
helst när en ansökan är fullständig för att underlätta förfarandet. 

Medlemsstaterna kan anta en övre gräns för förberedande tekniskt stöd i form av en högsta procentsats av 
de totala projektkostnaderna. Medlemsstaterna kan dock anse att om de totala projektkostnaderna inte är 
kända kan det vara bättre med en övre gräns per partner. 

 

Gemensam insats 

Samarbetsprojektet motsvarar en konkret insats med tydligt definierade utlåtanden som ger fördelar för 
regionerna. Utgifter knutna till Leaderområdet innebär inte nödvändigtvis utgifter som görs i området.  
Insatsen är ”gemensam” i den betydelsen att den genomförs gemensamt.  

Innehållet i en gemensam insats kan omfatta en rad olika aktiviteter som är stödberättigande enligt den 
axel/de axlar som genomförs med Leadermetoden. 

Gemensamma insatser som kan få stöd kan också vara inriktade på kapacitetsbyggande, överföring av 
erfarenheter av lokal utveckling genom t.ex. gemensamma publikationer, utbildningsseminarier, 
vänortsarrangemang (utbyte mellan programansvariga och personal) som leder till gemensamma 
arbetsmetoder eller ett gemensamt eller samordnat utvecklingsarbete. 

                                 

Att driva en gemensam struktur 

Att driva en gemensam struktur är den mest ”integrerade” formen av samarbete. En gemensam ny struktur 
kan vara vilket organ som helst som har en juridisk form som är godkänd i den/de aktuella medlemsstaten/-
staterna. När det gäller transnationellt samarbete kan det vara en EEIG (europeisk ekonomisk 
intressegruppering). 

Ett av huvudvillkoren för en sådan struktur är att partnerna själva är lagligt bildade strukturer. 

 

2) Stödberättigande samarbetspartner 

Samarbetet ska omfatta minst en lokal aktionsgrupp som valts ut inom Leaderaxeln. Det ska genomföras på 
ansvar av en samordnande lokal aktionsgrupp som valts ut inom Leaderaxeln (artikel 39.1 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1974/2006). 

Samarbetet ska vara öppet för partnerskap som avses i artikel 59 e i förordning (EG) nr 1698/2005 
(offentlig-privata partnerskap) och för andra lokala landsbygdsgrupper som är organiserade enligt följande 
principer: a) det ska finnas en lokal grupp som är aktiv inom landsbygdsutveckling med kapacitet att 
utarbeta en utvecklingsstrategi för ett geografiskt område, b) den lokala gruppens organisation ska bygga på 
partnerskap mellan lokala aktörer. 

Det bör noteras att partnerskap enligt artikel 59 e inte har specifika medel att samordna samarbete, 
samarbetsåtgärden inom axel 4 bör därför användas till detta.  

Det bör också noteras att projektet inte nödvändigtvis måste genomföras av de lokala aktionsgrupperna 
själva, utan kan utföras av aktörer (eller projektansvariga) som utses av den lokala aktionsgruppen i 
samarbetsavtalet (se del III.5).  

3) Rollen för den samordnande lokala aktionsgruppen (informationsinsatser) 
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Den samordnande Leadergruppen i projektet har det yttersta ansvaret för att genomföra projektet och 
fungerar som kommunikationskanal med de nationella/regionala myndigheterna för att ge dem den 
information som krävs om hur det går med ansökningarna om finansiering och de faktiska resultaten. Alla 
samarbetsprojekt genomförs under ledning och samordning av en ledande grupp som utses genom en 
överenskommelse mellan de grupper som deltar i projektet i form av ett samarbetsavtal. 

Den samordnande gruppen måste ha tilldelats vissa grundläggande funktioner för att inneha ”ledarskapet”. 
Den kan åta sig ytterligare funktioner i enlighet med avtalet. 

Den samordnande gruppen har normalt följande administrativa uppgifter:  

-Ledning och samordning av projektets utformning, även framtagning av samarbetsavtalet som presenterar 
samarbetsprojektet (beskrivning av projektet och definition av de olika lokala aktionsgruppernas respektive 
åtaganden). 

-Ekonomisk samordning av projektet: insamling av information om varje grupps ansökning om 
finansiering (denna information ska sedan vara tillgänglig för alla grupperna och de berörda regionala eller 
nationella myndigheterna). 

-Ledning och samordning av genomförandet av projektet och de uppgifter som är varje partners 
ansvarsområde, för att se till att det gemensamma projektet genomförs korrekt. 

-Marknadsföring och övervakning av samarbetsprojektet (ekonomisk utveckling i form av utgifter och 
inkomster, organisation av utbyten mellan grupperna, framtagning av verksamhetsrapporter). 

-Den ansvariga Leadergruppen kontrollerar att de åtaganden fullgörs som varje Leadergrupp har gjort för 
att se till att det gemensamma projektet genomförs korrekt. 

Utgifterna för dessa uppgifter är en del av samarbetsprojektet och finansieras genom åtgärden ”samarbete” 
inom programmet. 

4) Varje partners roll i samarbetsprojektet 

Uppgifter och utgifter ska delas mellan partnerna så att alla partner deltar i projektaktiviteterna, varje 
partner är ansvarig för sina egna åtaganden gentemot de andra grupperna och ledargruppen enligt 
samarbetsavtalet (se bilaga I). 

Varje grupp har administrativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som den leder. Den är därför 
ansvarig för att utforma en preliminär budget och att förhandla med delfinansiärerna. Den är också ansvarig 
för att föra och hålla tillgängliga för de regionala eller nationella myndigheterna alla verifikationer som 
bekräftar utgifterna och anger av vilket slag den offentliga delfinansieringen är.  

Vissa utgifter i samarbetsprojektet kan göras genom den lokala aktionsgruppens olika strukturer (t.ex. en 
medlem i den lokala aktionsgruppens partnerskap) eller genom en landsbygdsaktör i den lokala 
aktionsgruppens område).  

5) ”Nätverksarbetets” bidrag  

Det tekniska stödet till samarbete är stödberättigande enligt Handlingsplanen för nationella nätverk enligt 
Tekniskt stöd (artikel 68 i förordning EG nr 1698/2005). 

Skälen till att alla lokala aktionsgrupper ska samarbeta i nätverk inom varje program är bland andra att 
främja och underlätta samarbetet mellan dem (interterritoriellt samarbete). 

När det gäller transnationellt samarbete ska det förberedande tekniska stödet kompletteras med arbetet i det 
europeiska landsbygdsnätverket som, så snart det är operationellt, kommer att främja den här typen av 
samarbete. De nationella nätverkens arbete med att stimulera transnationellt samarbete kommer också att 
vara grundläggande.  

Därför rekommenderas att det nationella nätverkets webbplats ska ha en webbsida för partnersökning, 
särskild vikt ska läggas vid en noggrann beskrivning av det tema som de sökande lokala aktionsgrupperna 
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vill utveckla genom samarbete och vilken erfarenhet de har inom området. Erfarenheterna från 
gemenskapsinitiativet Leader visar att det inte alltid är lätt att hitta rätt partner i fråga om förväntningar och 
kunskapsnivåer. För att det transnationella samarbetets behov ska kunna tillgodoses bör denna information 
översättas till engelska. 

KAPITEL IV: INTERTERRITORIELLT SAMARBETSPROJEKT  

1) Organ som deltar i samarbetet 

Interterritoriellt samarbete inom en medlemsstat berör minst ett område i Leaderaxeln. För att uppmuntra 
spridningen av Leadermetoden kan partnerskapet också vara öppet för lokala offentlig-privata partnerskap 
som väljs ut i axel 3 enligt artikel 59 e i förordning (EG) nr 1698/2005 eller andra landsbygdsgrupper 
organiserade på samma sätt som Leader och godkända av medlemsstaten.  

Förutom medlemsstaternas kriterier för offentligt godkännande kan följande kriterier följas för att definiera 
”andra landsbygdsgrupper organiserade på samma sätt som Leader”: 

-En lokal grupp som är aktiv inom landsbygdsutveckling med kapacitet att utarbeta en utvecklingsstrategi 
för ett visst geografiskt område. 

-Den lokala gruppens organisation bygger på ett öppet och brett partnerskap där lokala aktörer uppmuntras 
att delta. Gruppen ska bestå av företrädare från olika socioekonomiska grupper, däribland föreningar. 
Gruppen ska ta fram sin egen utvecklingsstrategi. 

-Gruppen ska sträva efter att arbeta i nätverk med andra grupper. 

2) Stödberättigande insatser 

Endast de insatser som berör områden som har valts ut inom Leaderaxeln är stödberättigade under 
samarbetsåtgärden, till skillnad från insatser som motsvarar ett mycket exakt tema där genomförandet 
kräver ett större område än för de lokala aktionsgrupperna. Utgifter för samarbetssamordning är dock 
stödberättigande inom alla inblandade områden.  

Samordning av projektet anses omfatta de samordnande arbetsuppgifter som behövs för att genomföra 
projektet (möten mellan partnerna, administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter för samordningsgruppen 
i dess samordnande roll, rättslig definition av samarbetsavtalet och/eller den gemensamma rättsliga 
strukturens drift av den gemensamma strukturen). Det föreslås att samordningskostnaderna delas mellan 
partnerna utifrån ett samarbetsavtal. Detta innebär att man endast kan påbörja projektet när alla partnerna 
har beviljats stöd. 

KAPITEL V: DET TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROJEKTET  

En tydlig skillnad görs mellan transnationellt samarbete inom Europeiska unionen och när ett land som inte 
är medlem ingår. 

1) Det transnationella samarbetet inom unionen 

Transnationellt samarbete omfattar minst två lokala aktionsgrupper i två medlemsstater där minst en av dem 
har valts ut inom Leaderaxeln. 

I likhet med interterritoriellt samarbete går det att utvidga detta samarbete till grupper som har valts ut 
enligt axel 3 för landsbygdsutvecklingsprogram (offentlig-privata partnerskap andra än Leader enligt artikel 
59 e i förordning 1698/2005). Övergripande samordning av projektet av den samordnande lokala 
aktionsgruppen som valts ut inom Leaderaxeln är stödberättigande inom Leaderaxeln. Andra kostnader som 
är knutna till andra grupper (artikel 59 e), områden eller andra landsbygdsområden som är organiserade 
enligt Leader ska finansieras utanför Leaderaxeln. 

Med utgångspunkt i samarbetsavtalet mellan partnerna (se nedan) har den samordnande lokala 
aktionsgruppen ansvaret för att samordna projektet. Varje partnergrupp ska ha ansvaret för att 
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kommunicera med sina tillsynsmyndigheter och de ekonomiskt ansvariga för utförandet av den del av 
projektet som ligger i deras område. 

2) Informationsutbyte om godkännande av transnationella samarbetsprojekt  

I artikel 39.5 i kommissionens förordning (EG) nr1974/2006 står det att ”Medlemsstaterna skall anmäla 
godkända transnationella samarbetsprojekt till kommissionen.” Syftet med denna skyldighet är att öka 
öppenheten i fråga om de godkännanden som ges i medlemsstaterna och även att påskynda 
godkännandeförfarandet. De utsedda behöriga myndigheterna ska använda det gemensamma formuläret för 
informationsutbyte om ett transnationella samarbetsprojekt som bifogas i bilaga II. 

Det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling kommer att ha en stödjande roll genom att det inrättar 
en europeisk databas för transnationella samarbetsprojekt, som är under godkännande, på grundval av den 
information som tillhandahålls av de behöriga myndigheterna.  

Normalt sett ska följande förfarande tillämpas: 

Steg 1: En lokal aktionsgrupp (LAG-grupp) som vill delta i ett samarbetsprojekt lämnar in en ansökan för 
godkännande (om LAG-gruppen väljer projekt) eller för urval och godkännande till sin behöriga 
myndighet. Den behöriga myndigheten kan ge ett provisoriskt godkännande till LAG-gruppen. Ett 
provisoriskt godkännande, som är giltigt högst 6 till 9 månader kommer att bli slutligt om alla parter får ett 
godkännande av sina myndigheter. 

Steg 2: Programmets behöriga myndighet (förvaltningsmyndighet/utbetalande myndighet) ska meddela 
kommissionen om det provisoriska godkännandet av transnationella samarbetsprojekt (gemensam insats) 
genom formuläret för informationsutbyte om transnationella samarbetsprojekt (som ska skickas via SFC 
2007). Den ska också utse en kontaktperson inom den behöriga myndigheten.  

Steg 3:  Den behöriga myndigheten har möjlighet att konsultera den europeiska databasen för 
transnationella samarbetsprojekt, som är under godkännande, för att följa godkännandeförfaranden i andra 
medlemsstater. Efter att ha fått bevis för godkännande meddelat av de behöriga myndigheterna i andra 
medlemssater, bekräftar den behöriga myndigheten sitt godkännande. 

Detta steg gäller inte för ett transnationellt samarbetsprojekt som endast omfattar en medlemsstat och ett 
område i ett tredjeland. 

3) Transnationellt samarbete med områden i tredjeländer 

Transnationellt samarbete med ett område i ett tredjeland berör minst ett område som har valts ut inom 
Leaderaxeln. När ett område som har valts ut inom Leaderaxeln påbörjar samarbete med ett område i ett 
land utanför gemenskapen organiserat enligt Leader är de utgifter som rör Leaderområdet stödberättigande 
(den andel av samordningen och det gemensamma projektet som Leaderområdet ansvarar för utifrån 
samarbetsavtalet, t.ex. den lokala aktionsgruppens deltagande i partnerskapsmöten eller lokal tillämpning i 
sitt område av det gemensamma projektet). Med andra ord, utgifter ”som är knutna till” Leaderområdet 
innebär inte nödvändigtvis ”i det området”.  

Utgifter i området i ett land som inte är medlem och inte knutet till Leader-området är inte stödberättigande. 
Definitionen av område utanför gemenskapen som deltar i samarbete ska stämma överens med Leaders 
inriktning (se definitionen i punkt IV.1). 

KAPITEL VI: NYTTAN MED ETT SAMARBETSAVTAL 

Erfarenheten av samarbete inom Leader har tydligt visat att för att få effektiv styrning är det viktigt att från 
början av projektet tydliggöra vilka mål som ska uppnås, hur ansvaret ska fördelas (för styrning, 
samordning, övervakning och utvärdering) och de ekonomiska insatserna inom samarbetspartnerskapet. Ett 
formellt samarbetsavtal gör det möjligt att fastställa alla dessa aspekter och bidrar till en öppen styrning och 
tydliggör att det handlar om ömsesidiga åtaganden.  

Ett samarbetsavtal är ett gemensamt rättsligt dokument i en form som är godkänd i ett av deltagarländerna 
och undertecknas av alla partnerna (även den samordnande lokala aktionsgruppen).  I detta dokument ska 
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det tydligt definieras vilka som är målen med projektet, vilka initiativ som ska genomföras för att de ska 
nås, vilken roll varje partner har i projektet samt vars och ens ekonomiska insatser. 

Samarbetsavtalet ska innehålla alla delar i hela budgeten för den gemensamma åtgärden. Dokumentet ska 
vara skrivet på de inblandade medlemsstaternas språk och redogöra för innehållet i projektsamarbetet och 
de ekonomiska och tekniska insatserna från var och en av de lokala aktionsgrupperna för att driva igenom 
det. 

Samarbetsavtal ska innehålla 

• ett skriftligt åtagande av partnerna med namn och adress på den samordnande aktionsgruppen och de 
lokala aktionsgrupper/lokala grupper som är partner, 

• en detaljerad beskrivning av samarbetsprojektet med 

• projektmålen, 

• vilka åtgärder som ska vidtas för att nå dem, 

• vem som potentiellt får nytta av projektet, 

• vilken roll varje partner har i att organisera och genomföra projektet (om tillämpligt namn 
på de tekniska organisationer som har rätt att utföra vissa insatser), 

• arrangemang för att organisera och övervaka projektet, 

• vilka resultat som väntas av det multilaterala projektet, 

• en övergripande budget och vars och ens ekonomiska insatser,  

• en vägledande tidsplan, 
 

• partnerna/aktionsgruppen bestämmer själva vilken lag som ska gälla och vilka domstolar som är 
behöriga i händelse av tvist mellan parterna/aktionsgruppen: antingen på bosättningsorten eller platsen 
för huvudsaklig verksamhet för en av partnerna/aktionsgruppen eller den plats där projektet genomförs. 
Normalt föredras den samordnande aktionsgruppens huvudsakliga verksamhetsplats. 

• om partnerna så önskar kan en klausul läggas till om att nya lokala aktionsgrupper/grupper kan släppas 
in, 

• ett förfarande som gör att avtalet kan ändras. 

En modell för ett samarbetsavtal bifogas denna vägledning i bilaga I. I modellen finns också en teknisk 
bilaga för en detaljerad beskrivning av projektet. Själva avtalet innehåller endast de allmänna 
kontraktsvillkoren. 
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.  

BILAGA I 

 

MODELL FÖR SAMARBETSAVTAL 

 

 

 

Samarbetsprojektets benämning:  

 

 

 

Förklaring: 

 

Jag som företräder partnerna från de lokala aktionsgrupperna åtar mig härmed att genomföra det 
samarbetsprojekt som anges i bilagan och även att kontrollera att de uppgifter som står i den är korrekta.  

 

 

Gällande lag och behörig domstol 

 

Detta avtal regleras av …lag. 

 

1. TVISTER MELLAN PARTERNA ANGÅENDE TOLKNINGEN ELLER TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL 

SOM INTE KAN LÖSAS I GODO SKA AVGÖRAS I .........................DOMSTOL 

 

 

2. KLAUSUL SOM GER MÖJLIGHET ATT SLÄPPA IN NYA PARTNER (”LEADERGRUPPER ELLER ANDRA 

LOKALA AKTIONSGRUPPER KAN SLÄPPAS IN GENOM EN ÄNDRING AV DETTA AVTAL OM DE 

ÖNSKAR”). 
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3. KLAUSUL SOM GER MÖJLIGHET TILL ANDRA ÄNDRINGAR 

4. NAMNTECKNINGAR 

 

 

Namn på den samordnande lokala Leaderaktionsgruppen: 

 

 

 

Företrädarens namn:  

 

 

Namnteckning: 

 

 

Datum:                                                               Ort (adress, även land): 

 

 

Namnteckning:  
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Namn på den samordnande lokala Leaderaktionsgruppen/annan lokal aktionsgrupp 1: 

 

 

 

Företrädarens namn:  

 

 

Befattning: 

 

 

Datum:                                                               Ort (adress, även land): 

 

 

- 

Namnteckning:  

 

 

 

 

 

 

 

Namn på den samordnande lokala Leaderaktionsgruppen/annan lokal aktionsgrupp n: 

  

 

Företrädarens namn:  

  

Befattning: 

Datum:                                                               Ort (adress, även land): 

Namnteckning: 
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BILAGA TILL SAMARBETSAVTALET 
 

PROJEKTBESKRIVNING   

 

 

 

 

 

Samarbetsprojektets benämning:        

 

 

PARTNER I SAMARBETSPROJEKTET 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Namn på den samordnande lokala aktiongruppen inom Leaderaxeln: 

 

Ordförandens namn: 

 

Namn på kontaktperson för detta formulär: 

 

Organisation ansvarig för det lokala programmet: 
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Kontaktpersonens adress: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-post: 

Språk som talas/förstås: 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Namn på den samordnande lokala Leaderaktionsgruppen/annan lokal aktionsgrupp 1: 

 

Ordförandens namn: 

 

Namn på kontaktperson för detta formulär: 

 

Organisation ansvarig för det lokala programmet: 

 

Kontaktpersonens adress: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-post: 

Språk som talas/förstås: 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 
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Namn på den samordnande lokala Leaderaktionsgruppen/annan lokal aktionsgrupp n: 

 

Ordförandens namn: 

 

Namn på kontaktperson för detta formulär: 

 

Organisation ansvarig för det lokala programmet: 

 

Kontaktpersonens adress: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-post: 

Språk som talas/förstås: 
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Beskrivning av samarbetsprojektet 

 

 

 

Beskrivning av projektmålen, främsta verksamheter (även aktuella platser och datum), vem som får nytta 

av insatsen och i vilket stadium den befinner sig: 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av förväntade resultat för dem som får nytta av insatsen och vilka områden som berörs: 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus, metoder och förfarande för att genomföra det projekt som ansökan om finansiering gäller: 
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Projektets genomförandeperiod: 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken roll varje partner har i de främsta verksamheterna: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planerad budget för projektet 

 

 
Program för 

landsbygdsutv
eckling 

 
Samordnande lokal 

aktionsgrupp/andra grupper 

 
Planerade aktiviteter 

 
Kostnad (euro) 

Finansiering (euro) 

Gemenskapens 
EJFLU Offentlig Privat 

 

 

 

 

Organisatoriska/samordningsu
tgifter 

(delade) 

     

 

 

 

Andra utgifter (delade)  

(huvudaktiviteter…): 

     

 

 

 

Andra utgifter  

(inte delade) 

     

 TOTALT      
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BILAGA II 

 

 

FORMULÄR INFORMATIONSUTBYTE FÖR 
TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT 

 

1. Grundläggande uppgifter om projektet  

 

1.1 Namn: 

 

 

1.2. Förkortning: 

 

 

1.3. Varaktighet för de insatser som planeras inom ramen för samarbetsprojektet: 

 

 1.3.1. Startdatum:  

 1.3.2. Slutdatum:   
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1.4. Total kostnad för samarbetsprojektets hela varaktighet (i euro): 

 

 Fördelning av projektets budget per finansieringskälla 

  1.4.1. Total budget:   

  1.4.2. EJFLU:  

  1.4.3. Offentlig sektor:  

  1.4.4. Privat sektor:  

 Fördelning av budgeten per partner 

  1.4.5. Total budget samordnande partner:  

  1.4.6. Partner 1:  

  1.4.7. Partner 2:  

  1.4.8. Partner 3:  

  1.4.9. Partner 4:  

  1.4.10 Partner 5:  

  1.4.11 Partner 6:   

  1.4.12 Partner 7:  
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  1.4.13 Partner 8:  
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5. 2. Information om samarbetspartnerna 

5.1.  

2.1. Information om samordnande partner 

 2.1.1 Offciellt namn samordnande LAG (lokal  
  aktionsgrupp): 

 

 2.1.2 Ordförandens namn:  

 2.1.3 LAG-gruppens kontaktperson för samarbete  

  2.1.3.1. Namn:  

  2.1.3.2. Kontaktpersonens adress:  

  2.1.3.3. Telefon:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-post:  

  2.1.3.6. Språk: talar/förstår:  

 2.1.4 Namn på behörig rapporterande myndighet,  
  inbegripet kontaktperson: 

 

 2.1.5 Datum för anmälan till kommissionen:  

 2.1.6 Namn på myndighet behörig för   
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  godkännande: 

 2.1.7 Datum då projektet godkändes:  

2.2. Uppgifter om LAG 1 

 2.2.1. Offciellt namn LAG:  

 2.2.2. Ordförandens namn:  

 2.2.3. LAG-gruppens kontaktperson för samarbete  

  2.2.3.1 Namn:  

  2.2.3.2 Kontaktpersonens adress:  

  2.2.3.3 Telefon:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-post:  

  2.2.3.6 Språk: talar/förstår:  

 2.2.4. Namn på behörig rapporterande myndighet,  
  inbegripet kontaktperson: 

 

 2.2.5. Datum för anmälan till kommissionen:  

 2.2.6. Namn på myndighet behörig för  
  godkännande: 
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 2.2.7. Datum då projektet godkändes:  
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2.3. Uppgifter om LAG 2 

 2.3.1. Offciellt namn LAG:  

 2.3.2. Ordförandens namn:  

 2.3.3. LAG-gruppens kontaktperson för samarbete  

  2.3.3.1 Namn:  

  2.3.3.2 Kontaktpersonens adress:  

  2.3.3.3 Telefon:  

  2.3.3.4 Fax:  

  2.3.3.5 E-post:  

  2.3.3.6 Språk: talar/förstår:  

 2.3.4. Namn på behörig rapporterande myndighet,  
  inbegripet kontaktperson: 

 

 2.3.5. Datum för anmälan till kommissionen:  

 2.3.6. Namn på myndighet behörig för  
  godkännande: 

 

 2.3.7. Datum då projektet godkändes:   
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