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Cilji in struktura priročnika 

V obdobju 2007–2013 bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podprl čezmejne in 

medregijske projekte med lokalnimi akcijskimi skupinami v vseh državah članicah.  

 
Ta priročnik je bil napisan z namenom pomagati organom držav članic in lokalnim akcijskim skupinam, da 

izvedejo ukrep sodelovanja v skladu s programi za razvoj podeželja (člen 63b in člen 65 Uredbe (ES) št. 

1698/2005).  

Na praktični ravni sproža sodelovanje precej vprašanj; kako najti partnerja, kako med partnerje razdeliti 

delo in odgovornosti. Namen tega priročnika je tudi svetovati lokalnim akcijskim skupinam in drugim 

lokalnim akterjem, vključenim v pripravo in izvedbo projektov sodelovanja.  

Priročnik odraža izkušnje pobud Skupnosti Leader, ki govorijo izrazito v prid mnenju, da razsežnost 

sodelovanja dodaja vrednost rezultatom. 

 

Ta priročnik ima funkcijo okvirnega referenčnega dokumenta in ne oblikuje nobenih novih zakonodajnih 

predpisov. Omeniti je treba, da je razlaga zakonodaje Skupnosti v končni fazi vsekakor naloga Sodišča 

Evropskih skupnosti.  

 

Vsebina  

Poglavje I Uvod: ukrep „sodelovanje“ v okviru osi Leader 

Poglavje II Različni načini izbire projektov sodelovanja  

- izbira, ki jo opravijo lokalne akcijske skupine 

- izbira, ki jo opravijo organi upravljanja 
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Poglavje III Skupne določbe za vse projekte:  

- upravičeni ukrepi in stroški 

- upravičenost sodelujočih partnerjev  

- vloga koordinacijske lokalne akcijske skupine  

- vloga vsakega posameznega partnerja  

- vloga mreženja 

Poglavje IV Projekt medregijskega sodelovanja 

- organi, udeleženi v sodelovanju 

- upravičenost ukrepov 

Poglavje V Projekt čezmejnega sodelovanja 

- čezmejno sodelovanje znotraj Unije 

- izmenjava informacij o odobritvah projektov čezmejnega sodelovanja 

- čezmejno sodelovanje z območji v tretjih državah 

 

Poglavje VI Koristi sporazuma o sodelovanju 

Priloga I Vzorec sporazuma o sodelovanju  

Priloga II Obrazec za izmenjavo informacij za projekte čezmejnega sodelovanja  
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Poglavje I: Uvod: ukrep „sodelovanje“ v okviru osi Leader 

Ukrep „sodelovanje“ je eden od treh ukrepov osi Leader. Sodelovanje sega dlje od mreženja. Lokalno 

akcijsko skupino spodbuja in podpira, da se loti skupnega ukrepa z drugo skupino Leader ali skupino, ki 

uporablja podoben pristop, v drugi regiji, državi članici ali celo tretji državi. 

Komisija ima visoka pričakovanja glede dodane vrednosti sodelovanja med podeželskimi območji . 

Sodelovanje velja za del strategije lokalnega razvoja in ne za dodani element strategije; sodelovanje je 

način širitve lokalnih pogledov, da bi izboljšali lokalne strategije. S sodelovanjem, ki presega uveljavljene 

meje, se zagotavlja dostop do informacij in novih zamisli, uči od drugih regij ali držav, spodbuja in podpira 

se inovativnost, pridobivajo pa se tudi veščine in sredstva za izboljšanje končnega rezultata. Zato velja 

sodelovanje za zelo pomembno pri napredovanju, plodna medsebojna izmenjava zamisli pa prinaša 

pozitivne učinke. Vzajemno učenje je glavni pričakovani rezultat sodelovanja. Čeprav medregijsko in 

čezmejno sodelovanje ni vedno preprosto, je pogosto lahko najučinkovitejše za doseganje rezultatov na 

področju inovacij in povečevanja usposobljenosti. 

 

Učenje prek sodelovanja bi moralo biti razširjeno med več lokalnimi akcijskimi skupinami in bi moralo 

tako tudi doseči lokalne akcijske skupine, ki so doslej imele malo izkušenj s sodelovanjem ali pa jih sploh 

niso imele.  

 

Vključevanje čezmejne in medregijske razsežnosti v lokalne pobude poleg ustvarjanja lokalne, regionalne 

in nacionalne identitete spodbuja tudi ustvarjanje identitete EU. 

Za podporo in upravljanje dejavnosti sodelovanja je potrebnega več časa in človeških virov, namenjenih za 

načrtovanje in upravljanje. Države članice morajo biti pripravljene za to dodeliti ustrezne vire tehnične 

pomoči.  

Konkretni projekti sodelovanja morajo imeti za posledico resnično dodano vrednost za območje. Ukrep 

sodelovanja lahko vključuje „mehke ukrepe“ in/ali proizvodne dejavnosti; sodelovanje lahko pomaga 

skupinam Leader, da okrepijo svoje lokalne dejavnosti. Lahko jim omogoči, da rešijo nekatere probleme ali 

dodajo vrednost lokalnim virom. S sodelovanjem lahko na primer dosežemo kritično maso, ki je potrebna 

za preživetje nekega projekta, spodbudimo dopolnilne ukrepe, na primer skupno trženje skupin Leader v 

različnih regijah, katerih območja so specializirana za neki proizvod (kostanj, volno itd.), ali razvoj skupnih 

turističnih pobud, ki temeljijo na skupni kulturni dediščini (keltski, rimski itd.). 

Ureditve v podporo projektom sodelovanja se lahko med državami članicami razlikujejo. Vendar pa je 

pomembno, da se te ureditve izvajajo pod pogoji, ki upoštevajo postopnost sodelovanja. Kar zadeva 

postopek, poteka sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami v dveh zaporednih fazah: 

1) Predhodni razvojni ukrepi:  

ti ukrepi so priprava na projekt sodelovanja, namenjeni pospeševanju iskanja mogočih partnerjev (na 

primer orodja nacionalnega mrežnega sodelovanja), in podpirajo pripravo skupnih ukrepov (pripravljalne 

tehnične podpore), ob upoštevanju, da takšni ukrepi iz različnih razlogov ne morejo vedno imeti za 

posledico konkretnega skupnega ukrepa.  

2) Priprava in izvedba skupnega ukrepa: sodelovalno partnerstvo je treba spodbujati k razvoju skupnih 

proizvodov; ti morajo vključevati konkreten skupni projekt, ki ga upravlja koordinacijska lokalna akcijska 

skupina, zadolžena za usklajevanje. Praktično sodelovanje ima lahko dva cilja, ki se pogosto dopolnjujeta: 

doseči kritično maso, ki jo skupni projekt potrebuje za preživetje, in opredeliti možnosti medsebojnega 

dopolnjevanja. 

V skladu s pobudo Leader sta mogoča dva različna tipa sodelovanja: 

• medregijsko sodelovanje: to pomeni sodelovanje med različnimi podeželskimi območji znotraj države 

članice. Lahko poteka med skupinami Leader, odprto pa je tudi za druge lokalne skupine, ki uporabljajo 

podoben pristop na osnovi soodločanja (glej del IV.1);  

 

• čezmejno sodelovanje: to pomeni sodelovanje med skupinami Leader iz vsaj dveh držav članic ali s 

skupinami v tretjih državah, ki uporabljajo podoben pristop.  
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Na podlagi svojih odgovornosti organi upravljanja v državah članicah: 

• jasno obveščajo lokalne akcijske skupine o možnostih financiranja sodelovanja na podlagi nedvoumnih 

smernic;  

• zagotavljajo, da je postopek prijave čim bolj preprost in prožen, ter, če je primerno, izberejo upravičence 

za pripravljalno tehnično podporo in projekte sodelovanja.  

Nacionalne mreže: 

• organizirajo seminarje na temo sodelovanja za lokalne akcijske skupine; 

• vzpostavljajo sisteme za zbiranje primerov dobre prakse; 

• zagotavljajo orodje za iskanje partnerjev in redno objavljajo obvestila za čezmejne partnerje;  

• zagotavljajo tehnično pomoč lokalnim akcijskim skupinam (individualno svetovanje); 

• so v rednem stiku z drugimi nacionalnimi mrežami.  

 Na evropski ravni bo Komisija: 

• zagotavljala orodje za podporo čezmejnemu iskanju parterjev za sodelovanje; 

• organizirala evropske seminarje Leader za spodbujanje sodelovanja za lokalne akcijske skupine;  

• organizirala izmenjavo informacij o čezmejnih projektih sodelovanja v skladu s postopkom odobritve; 

• zagotavljala priročnik(-e) o čezmejnem sodelovanju;  

• vzpostavila okvir za zbiranje in širjenje dobrih praks (v tesnem sodelovanju z nacionalnimi mrežami). 

POGLAVJE II: RAZLIČNI NAČINI IZBIRE PROJEKTOV SODELOVANJA 

O rezultatih izbirnega postopka v državi članici bodo partnerji/drugi organi upravljanja obveščeni po koncu 

uradnega izbirnega postopka. Ta izmenjava informacij je potrebna, ker se izvajanje projekta (npr. plačila) 

lahko začne šele ko so končani vsi ustrezni izbirni postopki.  

Temeljna razlika v primerjavi s projekti sodelovanja v programu Leader+ je v tem, da je sodelovanje 

mogoče vključiti v lokalne razvojne strategije v skladu s členom 62(4) Uredbe (ES) št. 1698/2005. V tem 

primeru lokalna akcijska skupina naznani, da namerava sodelovati na področju ali področjih, ki jih zajema 

njena strategija, vendar pa partnerjev ni treba nujno opredeliti, saj jih postopoma odobrijo države članice. 

V programih, ki se odločijo za ta model, projekte sodelovanja izberejo lokalne akcijske skupine. Država 

članica se lahko odloči za drugačen model izvajanja, pri katerem izbira organ upravljanja. 

Mogoče je tudi sočasno izvajati dva modela znotraj enega programa: izbiro, ki jo opravijo lokalne akcijske 

skupine za tiste, ki so sodelovanje vključili v svojo strategijo lokalnega razvoja, in administrativno izbiro za 

projekte, ki so jih predlagale lokalne akcijske skupine, vendar sodelovanja niso vključile v svoje strategije.    

Organ upravljanja ali lokalna akcijska skupina, kot je ustrezno, bo posvetila posebno pozornost kakovosti 

projektov, kot jo kažejo stopnja udeležbe partnerjev, ustreznost predlaganih ukrepov v smislu ciljev 

projekta, trdnost metodologije, jasnost proračuna in upravljanje predlaganega projekta. Države članice 

preverijo, ali projekt podpira drug program Skupnosti (na primer cilj sodelovanja EKSRP). 

Izbira, ki jo opravijo lokalne akcijske skupine 

Pri tem izvedbenem modelu velja pristop od spodaj navzgor tudi za sodelovanje. 
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Ukrep sodelovanja je vključen v strategijo lokalnega razvoja kot ena od prioritet strategije. V skladu s 

členom 37(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 imajo v „starih“ državah članicah prednost pri izbirnem 

postopku lokalnih akcijskih skupin lokalne akcijske skupine, ki so v strategije lokalnega razvoja vključile 

sodelovanje na podlagi člena 62(4) Uredbe (ES) št. 1698/2005.  

Ko so izbrane lokalne razvojne strategije, lokalne akcijske skupine zagotovijo vnaprej dodeljena 

proračunska sredstva iz ukrepa sodelovanja, ki naj bi jim omogočila financiranje projektov sodelovanja. Če 

je tako, ima skupina vnaprej na voljo neko količino odobrenih proračunskih sredstev (knjiženih v dobro 

njenemu proračunu ali ne), ki jih mora porabiti za načrtovane projekte; lokalna akcijska skupina izbere 

projekt sodelovanja kot kateri koli drug projekt v okviru izvajanju strategije lokalnega razvoja; po 

formalnih pravnih preverjanjih (nadzoru upravičenosti) projekt uradno odobrijo programski organi. 

Izbira, ki jo opravijo organi upravljanja 

Kadar organ upravljanja projekte izbira neposredno, mora ob nekaterih datumih pozvati k zbiranju 

predlogov ali projekte s predložitvijo izbrati kadar koli; projekte sodelovanja lahko lokalne akcijske 

skupine ali v nekaterih programih koordinator, če gre za več partnerjev v istem programu, predložijo 

pristojnemu organu najpozneje do 31. decembra 2013. Te vloge so sestavljene v ustrezni obliki za vsak 

program. Oblikovanje projektov, ki vključujejo odobritev različnih nacionalnih ali regionalnih uprav, se 

spodbuja z ustreznimi določbami; na primer z začasno odobritvijo med čakanjem na odobritev drugih 

organov upravljanja s sprejemljivim odlogom. 

POGLAVJE III: SKUPNE DOLOČBE ZA VSE PROJEKTE  

1) Upravičeni ukrepi in stroški  

V skladu s členom 39(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 so upravičeni različni ukrepi: 

- pripravljalna tehnična podpora  

- izvajanje projekta sodelovanja: upravičeni bodo le izdatki za skupne ukrepe in izvajanje morebitnih 
skupnih struktur. Stroški za animacijo so lahko upravičeni do podpore na vseh področjih, ki jih zadeva 

sodelovanje. 

Pripravljalna tehnična podpora 

Predhodni razvojni ukrepi se lahko financirajo na programski ravni s tehnično pomočjo (nacionalno mrežo) 

ali ukrepi sodelovanja (pripravljalno tehnično podporo). 

Pripravljalna tehnična podpora je predhodna razvojna podpora. Izkušnje iz programov Leader II in 

Leader+ so pokazale, da projektov ne bi smeli izvajati brez tehnične podpore, zato so številni programi v 

svojo fazo načrtovanja vključili to vrsto posebne pomoči za medregijsko in čezmejno sodelovanje, da bi 

olajšali iskanje partnerjev in vzpostavljanje stika z njimi ter zagotovili tehnično podporo za pripravo 

dokumentacije. 

Ker je sodelovanje težko začeti, je zelo priporočljivo, da se pripravljalna tehnična podpora vključi v vse 

programe in kot podporni sistem, ki je na voljo za celotno programsko obdobje.  

Načeloma je ta tehnična podpora priprava na projekt sodelovanja (vertikalni izdatki) in ne sme financirati 

izdatkov za sestanke partnerstva, potem ko je partnerstvo že dokončno vzpostavljeno na podlagi 

sporazuma. Ti stroški srečanj v izvedbeni fazi bodo del stroškov za animacijo, ki so sestavni del projekta. 

Nekatere lokalne akcijske skupine morebiti ne potrebujejo pripravljalne tehnične podpore in so morda 

pripravljene izvesti skupne ukrepe na podlagi pripravljalnega dela iz prejšnjega programskega obdobja.  

Vertikalni izdatki so lahko stroški, povezani s srečanji (izmenjava izkušenj) z mogočimi partnerji (na 

primer potni stroški, stroški namestitve in stroški tolmačenja), ali stroški predhodnega razvoja projekta (na 

primer študije izvedljivosti projekta, svetovanja pri posebnih vprašanjih, prevajalski stroški, dodatni 

kadrovski stroški).  
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Za lažji začetek sodelovanja se priporoča poseben ločen postopek, ki se razlikuje od postopka izbire 

projekta; pripravljalna tehnična podpora se izvaja prek upravnega izbirnega postopka (subvencija se dodeli 

izbranim lokalnim akcijskim skupinam po predložitvi dokumentacije) ali prek lokalnega izbirnega 

postopka, ki ga opravi lokalna akcijska skupina, tako da uporabi del proračuna, dodeljenega za uresničitev 

svoje strategije lokalnega razvoja. 

V prvem izvedbenem modelu je zaradi pospešitve postopka priporočeno, da se predložitev dovoli kadar 

koli, potem ko je vloga popolna. 

Države članice lahko sprejmejo zgornjo omejitev subvencije za pripravljalno tehnično podporo kot najvišji 

odstotek skupnih stroškov projekta. Vendar pa naj države članice upoštevajo, da je v primeru, ko skupni 

stroški projekta še niso znani, bolj zaželena zgornja omejitev subvencije na partnerja. 

 

Skupni ukrepi 

Projekt sodelovanja ustreza konkretnim ukrepom z jasno opredeljenimi rezultati, ki prinašajo koristi za 

regije. Izdatki, povezani z območjem Leader, niso nujno izdatki na samem območju. Ukrepi so „skupni“, 

ker se izvajajo skupaj.  

Vsebina skupnih ukrepov lahko zajema celo paleto dejavnosti, ki so upravičene na podlagi osi in se izvajajo 

prek metode Leader. 

Skupni ukrepi, ki se smejo financirati, so lahko usmerjeni v povečevanje usposobljenosti, prenos izkušenj o 

lokalnem razvoju, na primer prek skupnih publikacij, seminarjev za usposabljanje, tesnega 

medinstitucionalnega povezovanja (izmenjave programskih vodij in osebja), kar vodi v sprejetje skupnih 

metodoloških orodij in delovnih metod oziroma izdelave skupnega ali usklajenega razvojnega dela.  

                 

Izvajanje skupne strukture 

Izvajanje skupne strukture je najbolj „celostna“ oblika sodelovanja. Nova skupna struktura je lahko kateri 

koli organ pravne oblike, ki je priznana v zadevni državi članici ali članicah. V primeru čezmejnega 

sodelovanja je to lahko EGIZ (Evropsko gospodarsko interesno združenje). 

Eden od prej navedenih pogojev za vzpostavitev take strukture je, da so partnerji sami pravno ustanovljene 

strukture. 

 

2) Upravičenost sodelujočih partnerjev 

Sodelovanje vključuje vsaj eno lokalno akcijsko skupino, izbrano po osi Leader. Izvaja se v pristojnosti 

koordinacijske lokalne akcijske skupine, izbrane po osi Leader (člen 39(1) Uredbe Komisije (ES) št. 

1974/2006). 

Sodelovanje je odprto za partnerstva, zajeta v določbi člena 59(e) Uredbe (ES) št. 1698/2005 (javno-

zasebna partnerstva), in druge podeželske lokalne skupine, organizirane v skladu z naslednjimi 

značilnostmi: a) navzočnost lokalne skupine, ki je dejavna pri razvoju podeželja in zmožna pripraviti 

razvojno strategijo za geografsko območje, b) organizacija lokalne skupine temelji na partnerstvu lokalnih 

akterjev. 

Treba je opozoriti, da partnerstva v skladu s členom 59(e) nimajo posebnega sklada za usklajevanje 

sodelovanja, zato je treba za to uporabiti ukrep sodelovanja osi 4.  

Treba je opozoriti, da ni nujno, da projekt dejansko izvajajo same lokalne akcijske skupine, temveč ga 

lahko prevzamejo izvajalci (ali spodbujevalci projekta), ki jih v sporazumu o sodelovanju imenuje lokalna 

akcijska skupina (glej del III.5).  
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3) Vloga koordinacijske lokalne akcijske skupine (animacija) 

Koordinacijska skupina za Leader ima v projektu končno odgovornost za izvedbo projekta in je kanal za 

komuniciranje z nacionalnimi in/ali regionalnimi organi za posredovanje potrebnih informacij o 

napredovanju vlog za finančna sredstva in konkretnih dosežkih. Vsak projekt sodelovanja se izvaja pod 

nadzorom in v koordinaciji vodilne skupine, ki so jo sporazumno imenovale sodelujoče skupine v projektu 

na podlagi sporazuma o sodelovanju. 

Da koordinacijska skupina zares postane „vodilna“, ji je treba dodeliti vsaj minimalno število funkcij. 

Dodatne funkcije lahko prevzema na podlagi sporazuma. 

Koordinacijska skupina naj bi običajno imela naslednje animacijske naloge:  

– usmerjanje in usklajevanje načrta projekta, vključno s pripravo sporazuma o sodelovanju, ki je projekt 

sodelovanja (opis projekta in opredelitev zadevnih zavez različnih lokalnih akcijskih skupin); 

– finančno usklajevanje projekta: zbiranje informacij o vlogah za financiranje, ki jih je predložila vsaka 

skupina (te informacije so nato na voljo vsaki skupini ter zadevnim regionalnim ali nacionalnim organom); 

– usmerjanje in usklajevanje izvajanja projekta in nalog, ki spadajo med odgovornosti vsakega partnerja 

za zagotovitev pravilnega izvajanja skupnega projekta; 

– spodbujanje in spremljanje projekta sodelovanja (finančni napredek v smislu nastalih izdatkov in 

zagotovljenega prihodka, organizacija izmenjav med skupinami, priprava zapisnikov o izvajanju). 

– Vodilna skupina Leader preverja skladnost z zavezami, ki jih je sprejela vsaka skupina Leader, za 

pravilno izvajanje skupnega projekta. 

Nastali izdatki za te naloge so del projekta sodelovanja, ki se financira z ukrepom „sodelovanje“ iz 

programa. 

4) Vloga vsakega posameznega partnerja v projektu sodelovanja 

Naloge in izdatki morajo biti med partnerji razdeljeni tako, da mora vsak partner sodelovati v projektnih 

dejavnostih; vsak partner je odgovoren za svoje zaveze do drugih skupin in vodilne skupine na podlagi 

sporazuma o sodelovanju (glej Prilogo I). 

Vsaka skupina nosi upravno in finančno odgovornost za ukrepe, ki jih vodi. Zato je odgovorna za 

oblikovanje napovedi finančnega načrta in pogajanja s tistimi, ki zagotavljajo delno financiranje. 

Odgovorna je za shranjevanje vseh računovodskih dokumentov, ki podpirajo nastale izdatke in naravo 

javnega delnega financiranja, ter za to, da so ti dokumenti na voljo regionalnim ali nacionalnim organom.  

Kot je navedeno zgoraj, je mogoče nekatere izdatke za projekt sodelovanja speljati prek različnih struktur 

lokalne akcijske skupine (na primer prek člana partnerstva lokalne akcijske skupine) ali podeželskega 

akterja na območju lokalne akcijske skupine.  

5) Vloga „mreženja“  

Tehnična pomoč za sodelovanje je upravičena po akcijskem načrtu nacionalne mreže kot tehnična pomoč v 

skladu s členom 68 Uredbe (ES) št. 1698/2005. 

Razlogi za mreženje vseh lokalnih akcijskih skupin v posameznem programu vključujejo spodbujanje in 

pospeševanje sodelovanja med njimi (medregijsko sodelovanje). 

V primeru čezmejnega sodelovanja bo pripravljalno tehnično podporo podpiralo delo Evropske podeželske 

mreže, ki bo, takoj ko začne delovati, spodbujala tovrstno sodelovanje. Bistveno bo tudi prizadevanje 

nacionalnih mrež za spodbujanje čezmejnega sodelovanja.  

Zato se priporoča, da domača stran nacionalne mreže vključuje spletno stran, ki omogoča iskanje 

partnerjev; posebno pozornost je treba posvetiti natančnemu opisu področja, ki ga želijo lokalne akcijske 

skupine razviti s sodelovanjem, in opisu pridobljenih izkušenj na tem področju. Izkušnje pobud Skupnosti 
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Leader so pokazale, da ni vedno lahko najti pravega partnerja v smislu pričakovanj ter ravni veščin, znanja 

in strokovnih izkušenj. Zaradi potreb čezmejnega sodelovanja je treba te informacije prevesti v angleščino. 

POGLAVJE IV: PROJEKT MEDREGIJSKEGA SODELOVANJA  

1) Organi, udeleženi v sodelovanju 

Medregijsko sodelovanje znotraj države članice zadeva vsaj eno območje, izbrano v skladu z osjo Leader. 

Da bi spodbujali širjenje metode Leader, je partnerstvo lahko odprto tudi za lokalna javno-zasebna 

partnerstva, izbrana po osi 3 v skladu s členom 59(e) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali druge podeželske 

skupine, ki so organizirane v skladu z osjo Leader in jih priznajo države članice.  

Poleg meril, ki jih države članice uporabljajo za uradno priznanje, je mogoče za opredelitev „še enega 

podeželskega območja, organiziranega v skladu z osjo Leader,“ upoštevati naslednje: 

– lokalna skupina, dejavna pri razvoju podeželja, je sposobna sestaviti razvojno strategijo za neko 

geografsko območje; 

– organizacija skupine temelji na odprtem in širokem partnerstvu, v katerem se spodbuja sodelovanje 

lokalnih akterjev. Skupina mora imeti predstavnike iz več socialnogospodarskih sektorjev, vključno z 

združenji. Skupina mora razviti lastno razvojno politiko; 

– skupina si mora prizadevati za delovanje z drugimi skupinami na podlagi mreže. 

2) Upravičenost ukrepov 

Poleg ukrepov na točno določeno temo, katerih izvajanje zahteva večje območje, kot je območje zadevnih 

lokalnih akcijskih skupin, so v skladu z ukrepom „sodelovanje“ upravičeni le ukrepi, ki zadevajo območja, 

izbrana po osi Leader. Vendar pa izdatki za usklajevanje sodelovanja postanejo upravičeni za vsa vključena 

območja.  

Za usklajevanje projekta velja, da vključuje usklajevalne naloge, potrebne za izvajanje projekta (srečanja 

partnerjev; upravne in finančne naloge koordinacijske skupine v vlogi koordinatorja; pravno opredelitev 

sporazuma o sodelovanju in/ali delovanju skupne pravne strukture). Priporočeno je, da si partnerji razdelijo 

financiranje stroškov koordinacije na podlagi sporazuma o sodelovanju. To pomeni, da se lahko začne 

projekt izvajati šele, ko je odobrena subvencija za vse partnerje. 

POGLAVJE V: PROJEKT ČEZMEJNEGA SODELOVANJA  

Obstaja razlika med čezmejnim sodelovanjem znotraj Evropske unije in čezmejnim sodelovanjem, ki 

vključuje državo nečlanico. 

1) Čezmejno sodelovanje znotraj Unije 

Čezmejno sodelovanje zajema vsaj dve lokalni akcijski skupini v dveh državah članicah, od katerih je vsaj 

ena izbrana v skladu z osjo Leader. 

Podobno kot pri medregijskem sodelovanju bo to sodelovanje mogoče razširiti na skupine, izbrane po osi 3 

programov za razvoj podeželja (javno-zasebna partnerstva, ki niso iz osi Leader, navedena v členu 59(e) 

Uredbe 1698/2005). Po osi Leader bo upravičena splošna koordinacija projekta, ki jo bo izvajala 

koordinacijska lokalna akcijska skupina, izbrana v skladu z osjo Leader. Drugi stroški, povezani z drugimi 

skupinami (člen 59(e)) ali katerimi koli drugimi podeželskimi območji, organiziranimi na podlagi osi 

Leader, se bodo financirali zunaj osi Leader. 

Na podlagi sporazuma o sodelovanju med partnerji (glej spodaj) je koordinacijska lokalna akcijska skupina 

v projektu odgovorna za usklajevanje projekta. Vsaka partnerska skupina je odgovorna za komuniciranje s 

svojimi nadzornimi organi in finančno odgovarja za izvajanje dela projekta, ki poteka na njenem ozemlju. 

2) Izmenjava informacij o odobritvah projektov čezmejnega sodelovanja  
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V skladu s členom 39(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 „države članice obvestijo Komisijo o 

odobrenih projektih nadnacionalnega sodelovanja“. Namen te obveze je izboljšati transparentnost izvedenih 

odobritev v državah članicah in pospešiti postopek odobritve. Imenovani pristojni organi uporabijo skupni 

obrazec za izmenjavo informacij o projektu čezmejnega sodelovanja, priložen v Prilogi II. 

Evropska mreža za razvoj podeželja bo prevzela podporno vlogo, tako da bo vzpostavila evropsko bazo 

podatkov o projektih čezmejnega sodelovanja, ki so v fazi odobritve, na podlagi informacij, prejetih od 

pristojnih organov. 

Običajno se je treba ravnati po naslednjem postopku: 

Korak 1: lokalna akcijska skupina (LAS), ki namerava sodelovati v projektu sodelovanja, svojemu 

pristojnemu organu predloži zahtevek za odobritev (če LAS izbere projekt) ali za izbiro in odobritev. 

Pristojni organ lahko lokalni akcijski skupini da začasno odobritev. Začasna odobritev, ki veja šest do devet 

mesecev, postane stalna, če vsi drugi partnerji dobijo odobritve od svojih pristojnih organov. 

Korak 2: pristojni organ za program (organ upravljanja/plačilna agencija) obvesti Komisijo o 
začasni odobritvi vsakega čezmejnega projekta sodelovanja (skupnega ukrepa) z obrazcem za 
izmenjavo informacij o projektu čezmejnega sodelovanja (ki se pošlje prek sistema SFC 2007). 
Imenovati mora tudi kontaktno osebo v pristojnem organu. 

Korak 3: pristojni organ ima možnost, da za spremljanje postopkov odobritve v drugih državah 
članicah uporablja evropsko bazo podatkov o projektih čezmejnega sodelovanja, ki so v fazi odobritve. 
Pristojni organ potrdi svojo odobritev, potem ko prejme dokazila o odobritvah, ki so jih dali drugi pristojni 

organi v drugih državah članicah. 

Ta korak ne velja za projekte čezmejnega sodelovanja, ki vključujejo le eno državo članico in eno območje 

v tretji državi. 

3) Čezmejno sodelovanje z območji v tretjih državah 

Čezmejno sodelovanje z območjem v tretji državi zadeva vsaj eno območje, izbrano v skladu z osjo 

Leader. Kadar se območje, izbrano v skladu z osjo Leader, loti sodelovanja z območjem v državi zunaj 

Skupnosti, ki je organizirano v skladu s pristopom Leader, postanejo vključeni izdatki, povezani z 

območjem Leader, upravičeni (delež usklajevanja in skupnega projekta, ki ga je na podlagi sporazuma o 

sodelovanju prevzelo območje Leader, na primer sodelovanje lokalne akcijske skupine Leader na sestankih 

partnerstva; lokalna vloga na njenem območju skupnega projekta). Z drugimi besedami, izdatki, ki se 

„nanašajo na“ območje Leader, ne pomenijo nujno izdatkov „na samem območju“.  

Izdatki, ki nastanejo na območju v državi nečlanici in niso povezani z območjem Leader, niso upravičeni. 

Opredelitev območja, udeleženega v sodelovanju , ki ni območje Skupnosti, mora biti skladna s pristopom 

Leader (glej opredelitev v odstavku IV.1). 

POGLAVJE VI: KORISTI SPORAZUMA O SODELOVANJU 

Izkušnje s sodelovanjem v okviru osi Leader so jasno pokazale, da je za zagotovitev učinkovitega 

upravljanja pomembno od samega začetka projekta jasno določiti, katere cilje naj bi dosegli, kako bodo 

razdeljene odgovornosti (za upravljanje, usklajevanje, spremljanje in ocenjevanje) in kako bodo razdeljeni 

finančni prispevki znotraj sodelovalnega partnerstva. Uradni sporazum o sodelovanju zato omogoča, da se 

natančno opredelijo vsi ti vidiki, ter pomaga zagotoviti pregledno upravljanje in jasne vzajemne obveznosti.  

Sporazum o sodelovanju je skupni dokument, ki ima pravno obliko, ki je priznana v eni od sodelujočih 

držav, in so ga podpisali vsi partnerji (vključno s koordinacijsko lokalno akcijsko skupino). Ta dokument 

mora jasno določati cilje projekta, pobude, ki bodo uresničene, da se ti cilji dosežejo, vlogo vsakega 

partnerja pri izvajanju projekta skupaj s finančno udeležbo vsakogar v projektu. 

S sporazumom o sodelovanju so določeni vsi sestavni deli celotnega proračuna za skupni ukrep. Dokument, 

napisan v jezikih različnih zadevnih držav članic, opredeljuje vsebino projekta sodelovanja ter finančne in 

tehnične prispevke vsake lokalne akcijske skupine za dosego tega projekta. 
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Sporazum o sodelovanju mora vsebovati: 

• pisno zavezo partnerjev z imeni in naslovi koordinacijske akcijske skupine in partnerskih lokalnih 

akcijskih skupin/lokalnih skupin; 

• podroben opis projekta sodelovanja, ki navaja: 

• cilje projekta; 

• ukrepe, ki se bodo izvedli za dosego teh ciljev; 

• mogoče upravičence; 

• vlogo vsakega partnerja pri organizaciji in izvajanju projekta (kjer je primerno, ime 

tehničnih organizacij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih ukrepov); 

• ureditve za organizacijo in spremljanje projekta; 

• pričakovane rezultate večstranskega projekta; 

• skupni načrtovani proračun in finančno udeležbo vsakega partnerja;  

• okvirni urnik; 

• veljavna zakonodaja in pristojna sodišča v primeru spora med strankama bodo prepuščeni presoji 

partnerjev/akcijske skupine: izbrani bodo bodisi tisti v kraju stalnega prebivališča ali glavnem kraju 

poslovanja enega od partnerjev/akcijske skupine bodisi v kraju izvajanja projekta. Običajno bo imel 

prednost glavni kraj poslovanja koordinacijske akcijske skupine; 

• po želji partnerjev klavzulo, ki dovoljuje vključevanje novih lokalnih akcijskih skupin/skupin;  

• postopek, ki omogoča spremembe sporazuma.  

Vzorec sporazuma o sodelovanju je priložen temu priročniku v Prilogi I. V vzorcu je tudi tehnična priloga 

za podroben opis projekta. Sam sporazum vsebuje le splošne pogodbene pogoje. 
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PRILOGA I 

 

VZOREC SPORAZUMA O SODELOVANJU 

 

 

 

Naziv projekta sodelovanja:  

 

 

 

Izjava: 

 

Spodaj podpisani(-na), ki zastopam partnerje lokalne akcijske skupine, se s to izjavo zavezujem k izvajanju 

projekta sodelovanja, opredeljenega v prilogi, in potrjujem točnost informacij, ki jih vsebuje.  

 

 

Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče 

 

Za ta sporazum se uporablja zakonodaja ....... 

 

1. KAKRŠEN KOLI SPOR MED STRANKAMI, KI JE POSLEDICA RAZLAGE ALI 
UPORABE TEGA SPORAZUMA IN GA NI MOGOČE REŠITI SPORAZUMNO, SE 
PREDLOŽI SODIŠČEM V .................. 

 

 

2. KLAVZULA, KI OMOGOČA VKLJUČEVANJE NOVIH PARTNERJEV („LEADER ALI 
DRUGE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SE LAHKO VKLJUČIJO S SPREMEMBO 
TEGA SPORAZUMA, ČE IZRAZIJO TAKŠNO ŽELJO“) 
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3. KLAVZULA, KI OMOGOČA DRUGE SPREMEMBE 

4. PODPISI 

 

 

Ime koordinacijske lokalne akcijske skupine Leader: 

 

 

 

Ime zastopnika:  

 

 

Položaj: 

 

 

Datum:                                Kraj (naslov, vključno z državo): 

 

 

Podpis:  
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Ime lokalne akcijske skupine Leader/druge lokalne akcijske skupine 1: 

 

 

 

Ime zastopnika:  

 

 

Položaj: 

 

 

Datum:                                Kraj (naslov, vključno z državo): 

 

 

- 

Podpis:  

 

 

 

 

 

 

 

Ime lokalne akcijske skupine Leader/druge lokalne akcijske skupine n: 

  

 

Ime zastopnika:  

  

Položaj: 

Datum:                                Kraj (naslov, vključno z državo): 

Podpis: 
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PRILOGA K SPORAZUMU O SODELOVANJU 

 

OPIS PROJEKTA  

 

 

 

 

 

Naziv projekta sodelovanja:        

 

 

PARTNERJI V PROJEKTU SODELOVANJA 

 

 

Podatki za stike: 

 

Ime koordinacijske lokalne akcijske skupine na podlagi osi Leader: 

 

Ime predsedujočega: 

 

Ime kontaktne osebe za ta obrazec: 

 

Organizacija, odgovorna za lokalni program: 
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Naslov kontaktne osebe: 

 

 

Telefon: 

Telefaks: 

E-naslov: 

Jeziki, ki jih govori/razume: 

 

Podatki za stike: 

 

Ime lokalne akcijske skupine Leader/druge lokalne akcijske skupine 1: 

 

Ime predsedujočega: 

 

Ime kontaktne osebe za ta obrazec: 

 

Organizacija, odgovorna za lokalni program: 

 

Naslov kontaktne osebe: 

 

 

Telefon: 

Telefaks: 

E-naslov: 

Jeziki, ki jih govori/razume: 

 

 

 

Podatki za stike: 

 



 16

Ime lokalne akcijske skupine Leader/druge lokalne akcijske skupine n: 

 

Ime predsedujočega: 

 

Ime kontaktne osebe za ta obrazec: 

 

Organizacija, odgovorna za lokalni program: 

 

Naslov kontaktne osebe: 

 

 

Telefon: 

Telefaks: 

E-naslov: 

Jeziki, ki jih govori/razume: 
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Opis projekta sodelovanja: 

 

 

 

Opis ciljev projekta, glavnih dejavnosti projekta (vključno z ustreznimi kraji in datumi); upravičenci 

ukrepa in njegovo napredovanje: 

 

 

 

 

 

 

 

Opis pričakovanih rezultatov za upravičence ukrepa in zadevna območja: 

 

 

 

 

 

 

 

Pristop, metode in postopek za izvajanje projekta, za katerega so zaprošena finančna sredstva: 
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Obdobje izvajanja projekta: 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga vsakega posameznega partnerja v zvezi z glavnimi dejavnostmi: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Načrtovani proračun za projekt 

 

 
Program 
razvoja 

podeželja 

 
Koordinacijska LAS ali 

LAS/druge skupine 

 
Predvidene dejavnosti 

 
Stroški (EUR) 

Financiranje (EUR) 

EKSRP Skupnosti Javno Zasebno 

 

 

 

 

Organizacijski/koordinacijski 

odhodki 

(deljeni) 

     

 

 

 

Drugi odhodki (deljeni)  

(glavne dejavnosti …): 

     

 

 

 

Drugi odhodki  

(niso deljeni) 

     

 SKUPAJ      
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PRILOGA II 

 

 

OBRAZEC ZA IZMENJAVO INFORMACIJ O PROJEKTU 

NADNACIONALNEGA SODELOVANJA 

 

1. Osnovne informacije o projektu 

 

1.1. Naslov projekta sodelovanja:  

1.2. Kratica:  

1.3. Trajanje ukrepov, predvidenih v projektu sodelovanja: 

 

 1.3.1. Začetek:  

 1.3.2. Konec:   

1.4. Skupni stroški za celotno trajanje projekta sodelovanja (v EUR): 
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 Razdelitev proračuna za projekt po finančnih virih 

  1.4.1. Skupni proračun:   

  1.4.2. EKSRP:  

  1.4.3. Javni:  

  1.4.4. Zasebni:  

 Razdelitev proračuna po partnerjih 

  1.4.5. Skupni proračun po sodelujočem  
   partnerju: 

 

  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:  

  1.4.13. Partner 8  
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2. Informacije o sodelujočih partnerjih 

  
2.1. Podrobnosti o sodelujočem partnerju 

 2.1.1. Uradno ime koordinatorja lokalne akcijske  
  skupine (LAS):: 

 

 2.1.2. Ime predsednika:  

 2.1.3. Oseba za stike LAS za sodelovanje  

  2.1.3.1. Ime:  

  2.1.3.2. Naslov:  

  2.1.3.3. Telefon:  

  2.1.3.4. Telefaks:  

  2.1.3.5. E-naslov:  

  2.1.3.6. Jeziki, ki jih  

    govori/razume: 

 

 2.1.4. Ime pristojnega poročevalnega organa,  
  skupaj z osebo za stike: 

 

 2.1.5. Datum uradne priglasitve Komisiji:  
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 2.1.6. Ime pristojnega organa, ki je izdal  
  odobritev: 

 

 2.1.7. Datum odobritve projekta:  

2.2. Podrobnosti lokalne akcijske skupine 1 

 2.2.1. Uradno ime LAS:  

 2.2.2. Ime predsednika:  

 2.2.3. Oseba za stike LAS za sodelovanje  

  2.2.3.1. Ime:  

  2.2.3.2.  Naslov  

  2.2.3.3.  Telefon:  

  2.2.3.4.  Telefaks:  

  2.2.3.5.  E-naslov:  

  2.2.3.6.  Jeziki, ki jih  

    govori/razume: 

 

 2.2.4. Ime pristojnega poročevalnega organa,  
  skupaj z osebo za stike: 

 

 2.2.5. Datum uradne priglasitve Komisiji:  

 2.2.6. Ime pristojnega organa, ki je izdal   
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  odobritev: 

 2.2.7. Datum odobritve projekta:  
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2.3. Podrobnosti lokalne akcijske skupine 2 

 2.3.1. Uradno ime LAS:  

 2.3.2. Ime predsednika:  

 2.3.3. Oseba za stike LAS za sodelovanje  

  2.3.3.1. Ime:  

  2.3.3.2.  Naslov:  

  2.3.3.3.  Telefon:  

  2.3.3.4.  Telefaks:  

  2.3.3.5.  E-naslov:  

  2.3.3.6.  Jeziki, ki jih  

    govori/razume: 

 

 2.3.4. Ime pristojnega poročevalnega organa,  
  skupaj z osebo za stike : 

 

 2.3.5. Datum uradne priglasitve Komisiji:  

 2.3.6. Ime pristojnega organa, ki je izdal  
  odobritev: 

 

 2.3.7. Datum odobritve projekta:  
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