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PRÍRUČKA NA IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ PRE SPOLUPRÁCU V RÁMCI PROGRAMOV 
OSI LEADER PRE ROZVOJ VIDIEKA NA ROKY 2007 – 2013                                        
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Ciele a štruktúra príručky 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) bude v období rokov 2007 – 2013 
podporovať nadnárodné a medzioblastné projekty miestnych akčných skupín vo všetkých členských 
štátoch. 
Hlavný cieľ, pre ktorý bola táto príručka napísaná, je pomôcť orgánom členských štátov a miestnym 
akčným skupinám implementovať opatrenia týkajúce sa spolupráce v rámci programov pre rozvoj vidieka 
(články 63 b a 65 nariadenia (ES) č. 1698/2005). 

Z praktického hľadiska sa pri spolupráci vynorí množstvo otázok: ako nájsť partnera, ako rozdeliť prácu a 
zodpovednosť medzi partnerov. Účelom tejto príručky je tiež poskytnúť rady miestnym akčným skupinám a 
iným miestnym aktérom, ktorí sa zúčastňujú na vypracovaní a implementácii projektov spolupráce. 

Obsahuje skúsenosti iniciatívy Leader v rámci Spoločenstva, ktoré výrazne podporuje názor, že rozmer 
spolupráce zvyšuje hodnotu výsledkov. 
 
Táto príručka by sa mala považovať za orientačný referenčný dokument, ktorým sa nevytvárajú žiadne nové 
legislatívne pravidlá. Treba poznamenať, že výklad práva Spoločenstva je nakoniec v každom prípade 
úlohou Európskeho súdneho dvora. 
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Kapitola I: Úvod: Opatrenie pre spoluprácu na základe osi Leader 

Opatrenie pre spoluprácu je jedným z troch opatrení osi Leader. Spolupráca znamená viac ako vytvorenie 
siete. Pri spolupráci sa vyzýva a podporuje miestna akčná skupina, aby uskutočnila spoločnú akciu s inou 
skupinou Leader alebo so skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo dokonca 
v tretej krajine. 

Pridaná hodnota zo spolupráce medzi vidieckymi oblasťami, ktorú predpokladá Komisia, je vysoká. 
Spolupráca sa chápe ako súčasť miestnej rozvojovej stratégie, a nie ako prvok pričlenený k tejto stratégii. 
Spolupráca je cestou ako rozšíriť miestny rozhľad s cieľom skvalitniť miestne stratégie. Spolupráca za 
rámec vytýčených hraníc bola cestou na získanie prístupu k informáciám a novým myšlienkam, získania 
poznatkov od iných regiónov alebo krajín, stimulácie a podpory inovácií a získania zručností a prostriedkov 
na zlepšenie výstupov: spolupráca sa preto považuje za veľmi dôležitú pre pokrok, vzájomná plodná 
výmena má priaznivé účinky. Vzájomná výmena poznatkov je hlavným očakávaným výsledkom 
spolupráce. I keď medziregionálna a nadnárodná spolupráca nie je vždy ľahká, často môže byť 
najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie výsledkov pri inovácii a budovaní kapacít. 
 
Poznatky zo spolupráce by sa mali rozširovať medzi viaceré miestne akčné skupiny, a tak sa dostávať aj 
k tým miestnym akčným skupinám, ktorých skúsenosti so spoluprácou boli dovtedy malé alebo žiadne. 
 
Začlenením nadnárodného a medzioblastného rozmeru do miestnych iniciatív sa podporuje aj vytváranie 
identity EÚ okrem identity miestnej, regionálnej a národnej. 
Podpora a riadenie činností pri spolupráci si vyžaduje viac času a ľudských zdrojov na plánovanie a 
riadenie. Členské štáty musia byť pripravené poskytovať vhodné zdroje technickej pomoci na tento účel. 

Konkrétne projekty spolupráce by mali viesť ku skutočnému zvýšeniu pridanej hodnoty v danej oblasti. 
Akcie vykonávané v spolupráci môžu byť „mierne akcie“ a/alebo produktívne akcie; spolupráca môže 
pomôcť skupinám Leader posilniť ich miestne aktivity. Môže im to pomôcť vyriešiť určité problémy alebo 
zvýšiť hodnotu miestnych zdrojov. Napríklad to môže byť spôsob na dosiahnutie rozhodujúceho objemu, 
ktorý je potrebný na to, aby určitý projekt bol životaschopný, alebo na podporu doplnkových akcií, napr. 
spoločný predaj v skupinách iniciatívy Leader v rôznych regiónoch, ktorých oblasti majú spoločnú 
špecializáciu na určitý výrobok (gaštany, vlna atď.), alebo na vytvorenie spoločných iniciatív v oblasti 
turistiky na základe spoločného kultúrneho dedičstva (keltského, rímskeho atď.). 

Opatrenia na podporu projektov spolupráce sa môžu medzi jednotlivými členskými štátmi líšiť. Je však 
dôležité, aby sa tieto opatrenia implementovali v podmienkach, ktoré zohľadňujú postupný charakter 
spolupráce. Pokiaľ ide o postupy, spolupráca medzi miestnymi akčnými skupinami prebieha vo dvoch po 
sebe nasledujúcich etapách: 

1) Kroky pred založením spolupráce: 

Tieto kroky predchádzajú projekt spolupráce a ich cieľom je uľahčiť hľadanie potenciálnych partnerov 
(napr. nástroje na spoluprácu vo vnútroštátnej sieti) a podporiť vývoj spoločnej akcie (prípravná technická 
podpora) so zreteľom na to, že tieto kroky z rôznych dôvodov nemusia nevyhnutne viesť ku konkrétnemu 
výsledku v konkrétnej spoločnej akcii. 

2) Vytvorenie a implementácia spoločnej akcie: Spolupracujúci partneri by sa mali dostať podnet k tomu, 
aby pracovali na vývoji spoločných výrobkov; musia vytvoriť spoločný projekt pod vedením koordinačnej 
miestnej akčnej skupiny zodpovednej za koordináciu. Praktická spolupráca môže mať dva ciele, ktoré sa 
často navzájom dopĺňajú: dosiahnuť rozhodujúci objem potrebný na to, aby spoločný projekt bol 
životaschopný a identifikovať možnosti vzájomného dopĺňania. 

V rámci programu Leader existujú dva rôzne typy možnej spolupráce: 

• medzioblastná spolupráca: znamená spoluprácu medzi rôznymi vidieckymi oblasťami v rámci jedného 
členského štátu. Môže prebiehať medzi skupinami Leader a je otvorená aj pre iné miestne skupiny, 
ktoré uplatňujú podobný účastnícky prístup (pozri časť IV.1), 
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• nadnárodná spolupráca: znamená spoluprácu medzi skupinami Leader aspoň z dvoch členských štátov 
alebo so skupinami z tretích krajín, ktoré uplatňujú podobný prístup. 

V rámci svojej vlastnej zodpovednosti riadiace orgány v členských štátoch by mali: 

• presne informovať miestne akčné skupiny o možnostiach financovania spolupráce na základe zreteľných 
usmernení, 

• zabezpečiť, aby postup uplatňovania bol čo najjednoduchší a najpružnejší a, ak je to vhodné, vybrať 
príjemcov prípravnej technickej podpory a projekty spolupráce. 

Vnútroštátne siete by mali: 

• organizovať semináre o spolupráci pre miestne akčné skupiny, 

• vytvoriť systémy na zber príkladov osvedčených postupov, 

• poskytovať nástroje na vyhľadávanie partnerov a pravidelne uverejňovať oznámenia pre nadnárodných 
partnerov, 

• poskytovať technickú pomoc miestnym akčným skupinám (individuálne poradenstvo), 

• pravidelne udržiavať kontakt s inými vnútroštátnymi sieťami. 

Na európskej úrovni Komisia bude: 

• poskytovať nástroj na podporu vyhľadávania partnerov pre nadnárodnú spoluprácu, 

• organizovať semináre programu Leader v Európe na podporu spolupráce pre miestne akčné skupiny, 

• organizovať výmenu informácií o projektoch nadnárodnej spolupráce, ktoré sú v procese schvaľovania, 

• poskytovať príručku(-y) o nadnárodnej spolupráci, 

• vytvoriť rámec na zber a šírenie osvedčených postupov (v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi sieťami). 

KAPITOLA II: RÔZNE SPÔSOBY VÝBERU PROJEKTU SPOLUPRÁCE 

Výsledok výberového procesu v členskom štáte sa oznámi partnerom/iným riadiacim orgánom hneď po 
ukončení výberového postupu. Táto výmena informácií sa vyžaduje, keďže implementácia projektu (napr. 
platby) sa môže začať až vtedy, keď sa ukončia všetky súvisiace výberové postupy. 

Základný rozdiel v porovnaní s projektmi spolupráce na základe iniciatívy Leader + je ten, že spolupráca sa 
môže začleniť do miestnych rozvojových stratégií podľa článku 62.4 nariadenia (ES) č. 1698/2005. V tom 
prípade miestna akčná skupina oznámi svoj zámer spolupracovať v oblasti(-ach) zahrnutej(-ých) do jej 
stratégie, ale partneri sa nemusia uviesť, keďže ich postupne schvaľujú členské štáty. 

V programoch, ktoré si zvolia tento model, projekty spolupráce vyberajú miestne akčné skupiny. Členské 
štáty sa môžu rozhodnúť pre iný model implementácie, pri ktorom výber vykonáva riadiaci orgán. 

Existuje tiež možnosť implementovať súbežne obidva modely v rámci jedného programu: prostredníctvom 
miestnej akčnej skupiny tam, kde sa spolupráca začlenila do miestnej rozvojovej stratégie, a 
administratívny výber pri projektoch podľa návrhov miestnych akčných skupín, ktoré nezačlenili 
spoluprácu do svojich stratégií. 

Riadiaci orgán alebo príslušná miestna akčná skupina bude venovať osobitnú pozornosť kvalite projektov 
vzhľadom na mieru účasti partnerov, závažnosť opatrení navrhnutých v súvislosti s cieľmi projektu, 
vhodnosť metodiky, zrozumiteľnosť rozpočtu a riadenie navrhnutého projektu. Členské štáty by mali 
kontrolovať, či projekt nemá podporu z iného programu Spoločenstva (napr. cieľová spolupráca s EFRR). 
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Výber zo strany miestnych akčných skupín 

V tomto implementačnom modeli sa prístup zdola nahor uplatňuje aj pri spolupráci. 

Opatrenia pre spoluprácu sa začlenia do miestnej rozvojovej stratégie ako jedna z priorít tejto stratégie. 
Podľa článku 37.4 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 v „starých“ členských štátoch sa pri postupe 
výberu zo strany MAS uprednostňujú tie miestne akčné skupiny, ktoré začlenili spoluprácu do svojich 
miestnych rozvojových stratégií podľa článku 62 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005. 

Keď sa zvolia miestne rozvojové stratégie, miestne akčné skupiny zabezpečia vopred vyhradené finančné 
zdroje z opatrenia pre spoluprácu, ktoré by im mali umožniť financovať projekty spolupráce. Ak je to tak, 
skupina má vopred určitú výšku zdrojov (či už v prospech jej vlastného rozpočtu, alebo nie), ktoré musí 
použiť na tie projekty, na ktoré bola vytvorená; miestna akčná skupina vyberá projekt spolupráce podobne 
ako ktorýkoľvek iný projekt v rámci implementácie miestnej rozvojovej stratégie; projekt potom formálne 
schvaľujú orgány programu po formálnych právnych kontrolách (kontrola oprávnenosti). 

Výber zo strany riadiacich orgánov 

Riadiaci orgán pri priamom výbere projektov v stanovenom termíne predloží výzvu na predkladanie ponúk 
alebo kedykoľvek vykoná výber z predložených projektov; projekty spolupráce môžu predkladať miestne 
akčné skupiny alebo v niektorých programoch koordinátor, a to v tých prípadoch, keď je v tom istom 
programe niekoľko partnerov, príslušnému orgánu najneskôr do 31. decembra 2013. Tieto žiadosti sa 
podávajú za každý program na príslušnom formulári. Vytváranie projektov, ku ktorému patrí súhlas od 
rôznych vnútroštátnych alebo regionálnych správ, by sa malo zjednodušiť vhodnými ustanoveniami, 
napríklad predbežným schválením pri čakaní na súhlas od iných riadiacich orgánov s prijateľným 
omeškaním. 

Kapitola III: Spoločné ustanovenia pre všetky projekty 

1) Oprávnené opatrenia a náklady 

Podľa článku 39.3 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 sú oprávnené rôzne akcie: 

- prípravná technická podpora 

- implementácia projektu spolupráce: oprávnené budú len výdavky na spoločnú akciu a na fungovanie 
všetkých spoločných štruktúr. Výdavky na oživenie môžu byť oprávnené vo všetkých oblastiach, ktorých 
sa spolupráca týka. 

Prípravná technická pomoc 

Opatrenia pred začatím spolupráce sa môžu financovať na úrovni programu prostredníctvom technickej 
pomoci (vnútroštátna sieť) alebo prostredníctvom spolupráce na opatreniach (prípravná technická podpora). 

Prípravná technická podpora je podpora pred začatím spolupráce. Skúsenosti z programu Leader II a 
Leader+ ukázali, že projekty sa nemôžu vykonávať bez technickej podpory, takže mnohé programy zahŕňali 
tento typ konkrétnej pomoci pre medzioblastnú a nadnárodnú spoluprácu už do etapy jej plánovania 
s cieľom uľahčiť vyhľadávanie a kontaktovanie partnerov a poskytnúť technickú podporu pri vypracovaní 
dokumentácie. 

Keď sa spolupráca ťažko rozbieha, veľmi sa odporúča zahrnúť aspekt prípravnej technickej podpory do 
všetkých programov a ako podporný systém existujúci počas trvania programu. 

V zásade táto technická podpora predchádza projekt spolupráce (výdavky v predstihu) a nemôžu sa z nej 
financovať výdavky na konanie partnerských stretnutí, keď už bolo partnerstvo s konečnou platnosťou 
ustanovené na základe dohody. Náklady na takéto stretnutia v etape implementácie budú súčasťou nákladov 
na oživenie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektu. 

Niektoré miestne akčné skupiny nepotrebujú prípravnú technickú podporu a môžu byť pripravené na 
vykonanie spoločnej akcie na základe prípravných prác v predchádzajúcom programovom období.  
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Výdavky v predstihu môžu tvoriť náklady na stretnutia (výmenu skúseností) s potenciálnymi partnermi 
(napr. na cestovné, ubytovanie, platby tlmočníkom) alebo náklady na predvývojovú fázu projektu (napr. 
projektová štúdia, konzultácie k špecifickým problémom, náklady na preklady, dodatočné personálne 
náklady). 

S cieľom uľahčiť začiatok spolupráce odporúča sa mať osobitný špecifický postup, odlišný od postupu na 
výber projektu; prípravná technická pomoc sa implementuje prostredníctvom administratívneho 
výberového postupu (dotácia sa doručí vybraným miestnym akčným skupinám po predložení dokumentov) 
alebo cestou miestneho výberového postupu, ktorý vykonávajú miestne akčné skupiny s použitím časti 
rozpočtu prideleného na implementáciu ich miestnej rozvojovej stratégie. 

V prvom implementačnom modeli na uľahčenie postupu sa navrhuje posúdiť návrh kedykoľvek, keď je 
žiadosť úplná. 

Členské štáty môžu použiť hornú hranicu dotácie na prípravnú technickú podporu ako maximálny 
percentuálny podiel z celkových nákladov na projekt. Členské štáty sa však môžu domnievať, že v prípade, 
že celkové náklady na projekt ešte nie sú známe, vhodnejšia je horná hranica dotácie na každého partnera. 

Spoločná akcia 

Projekt spolupráce zodpovedá konkrétnej akcii, s jasne určenými výstupmi, ktoré vytvárajú prínosy pre 
oblasti; výdavky, ktoré sa týkajú oblasti Leader nemusia znamenať výdavky lokalizované priamo v tejto 
oblasti. Akcia je „spoločná“ v tom zmysle, že sa spoločne implementuje. 

Obsah spoločnej akcie môže zahŕňať celú škálu činností oprávnených na základe osi/osí vykonaných 
pomocou metódy Leader. 

Spoločné akcie, ktoré sa môžu financovať, by mohli byť tiež zamerané na budovanie kapacít, prenos 
skúseností z miestneho rozvoja napr. prostredníctvom spoločných publikácií, školiacich seminárov, 
twinningových opatrení (výmena programových riadiacich pracovníkov a personálu), ktoré vedú k prijatiu 
spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej vývojovej 
činnosti. 

 

Fungovanie v spoločnej štruktúre 

Fungovanie v spoločnej štruktúre je „najintegrovanejšou“ formou spolupráce. Spoločná nová štruktúra 
môže byť ľubovoľný orgán s právnou formou prípustnou v príslušnom členskom štáte (v príslušných 
členských štátoch). V prípade nadnárodnej spolupráce to môže byť EHZZ (Európske hospodárske 
záujmové združenie). 

Jednou z dôležitých podmienok na vytvorenie takejto štruktúry je to, aby partneri samotní boli štruktúrami 
založenými podľa zákona. 

 

2) Oprávnenosť partnerov pre spoluprácu 

Na spolupráci by sa mala zúčastňovať aspoň jedna miestna akčná skupina vybraná v rámci osi Leader. 
Zodpovednosť za jej implementáciu nesie koordinačná miestna akčná skupina vybraná v rámci osi Leader 
(článok 39.1 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006). 

Spolupráca je otvorená pre partnerstvá, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie článku 59 písm. e) nariadenia 
(ES) č. 1698/2005 (verejno-súkromné partnerstvá) a pre iné vidiecke miestne skupiny organizované podľa 
týchto charakteristík: a) existencia miestnej skupiny, ktorá aktívne funguje v oblasti rozvoja vidieka, 
spôsobilej vypracovať rozvojovú stratégiu pre zemepisné územie; b) organizácia miestnej skupiny je 
založená na partnerstve miestnych aktérov. 
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Treba poznamenať, že partnerstvá na základe článku 59 písm. e) nemajú žiadne osobitné financie na 
koordináciu spolupráce; na tento účel by sa teda malo uplatniť opatrenie pre spoluprácu os 4. 

Treba poznamenať, že vlastnú implementáciu projektu nemusia vykonávať miestne akčné skupiny samotné, 
ale môžu ju robiť vykonávatelia (alebo organizátori projektu), ktorých určí miestna akčná skupina v dohode 
o spolupráci (pozri časť III.5). 

3) Úloha koordinačnej miestnej akčnej skupiny (oživenie) 

Koordinačná skupina Leader v projekte nesie konečnú zodpovednosť za implementáciu projektu a je 
komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi orgánmi pre podávanie informácií 
potrebných na vybavovanie žiadostí o financie a o skutočných výsledkoch. Každý projekt spolupráce sa 
implementuje pod dohľadom a koordináciou vedúcej skupiny, ktorá sa určí dohodou medzi skupinami 
zapojenými do projektu na základe dohody o spolupráci. 

Koordinačná skupina musí mať pridelených čo najmenej funkcií, aby mohla vykonávať skutočnú „vedúcu 
úlohu“. Ďalšie funkcie môže prevziať na základe dohody. 

Koordinačná skupina bude mať pri oživovaní štandardne tieto úlohy: 

- riadenie a koordinácia návrhu projektu vrátane dohody o spolupráci, ktorou sa projekt spolupráce 
prezentuje (opis projektu a vymedzenie príslušných záväzkov rôznych miestnych akčných skupín), 

- finančná koordinácia projektu: zber informácií o žiadostiach o financovanie, ktoré predkladá každá 
skupina (tieto informácie sú potom dostupné každej skupine a príslušným regionálnym alebo štátnym 
orgánom), 

- riadenie a koordinácia implementácie projektu a úloh, za ktoré je zodpovedný každý partner, aby sa 
zabezpečila správna implementácia spoločného projektu, 

- podpora a monitorovanie projektu spolupráce (finančné napredovanie na základe vynaložených 
nákladov a zabezpečených príjmov, organizácia výmen medzi skupinami, vyhotovovanie záznamov 
z implementácie), 

- vedúca skupina Leader kontroluje plnenie záväzkov, ktoré prijal každý člen skupiny Leader v súvislosti 
so správnou implementáciou spoločného projektu. 

Náklady vynaložené na tieto úlohy sú súčasťou projektu spolupráce, ktorý sa financuje z opatrenia pre 
spoluprácu daného programu. 

4) Úloha každého partnera v projekte spolupráce 

Úlohy a výdavky sa delia medzi partnerov tak, že každý partner sa musí zúčastňovať na činnostiach 
projektu, každý partner nesie zodpovednosť za svoje vlastné záväzky voči iným skupinám a vedúcej 
skupine na základe dohody o spolupráci (pozri prílohu I). 

Každá skupina má administratívnu a finančnú zodpovednosť za operácie, ktoré vedie. Je teda zodpovedná 
za návrh prognózy finančného plánu a za rokovania s tými, ktorí poskytujú čiastočné financovanie. Nesie 
zodpovednosť za vedenie všetkých účtovných dokladov o vynaložených výdavkoch a o charaktere 
čiastočného financovania a za ich sprístupnenie regionálnym alebo štátnym orgánom. 

Ako sa už uviedlo, je tu možnosť, aby sa niektoré výdavky na projekt spolupráce realizovali 
prostredníctvom rôznych štruktúr miestnej akčnej skupiny (napr. člena partnerstva v rámci MAS) alebo cez 
vidieckeho aktéra na území MAS. 

5) Príspevok vytvorenia siete 

Technická pomoc pre spoluprácu je oprávnená v rámci technickej pomoci akčného plánu vnútroštátnej siete 
(článok 68 nariadenia (ES) č. 1698/2005). 
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Medzi dôvody na vytvorenie siete všetkých miestnych akčných skupín v rámci každého programu patrí 
podpora a uľahčenie spolupráce medzi nimi (medzioblastnej spolupráce). 

V prípade nadnárodnej spolupráce sa prípravná technická podpora bude zastrešovať fungovaním Európskej 
vidieckej siete, ktorou by sa mal zlepšiť tento druh spolupráce hneď ako bude funkčná. Kľúčová bude tiež 
činnosť vnútroštátnych sietí pri stimulovaní nadnárodnej spolupráce. 

Preto sa odporúča, aby súčasťou vnútroštátnej siete bola internetová stránka, ktorá by umožnila 
vyhľadávanie partnerov; osobitná pozornosť by sa mala venovať presnému opisu predmetu, ktorý miestne 
akčné skupiny predkladajúce danú požiadavku chcú rozvíjať prostredníctvom spolupráce, a skúsenostiam, 
ktoré v tejto oblasti získali; skúsenosti iniciatív Leader v rámci Spoločenstva ukázali, že nájsť správnych 
partnerov nie je vždy ľahké, pokiaľ ide o predpoklady a úroveň zručností, znalosti a know-how. V snahe 
dodržať požiadavky nadnárodnej spolupráce tieto informácie by mali byť preložené do angličtiny. 

KAPITOLA IV: PROJEKT MEDZIOBLASTNEJ SPOLUPRÁCE 

1) Orgány, ktoré sa zúčastňujú na spolupráci 

Medzioblastná spolupráca v rámci členského štátu sa týka najmenej jednej oblasti vybranej v rámci os 
Leader. S cieľom podporiť rozšírenie metódy Leader partnerstvo môže byť otvorené aj pre miestne 
verejno-súkromné partnerstvá, vybrané v rámci osi 3 na základe článku 59 písm. e) nariadenia (ES) č. 
1698/2005, alebo pre iné vidiecke skupiny organizované v súlade so zásadami Leader a uznané členským 
štátom. 

Okrem kritérií, ktoré sa používajú na úradné uznanie zo strany členských štátov, pri definícii „iná vidiecka 
oblasť organizovaná v súlade so zásadami Leader“ sa môže brať do úvahy toto: 

- miestna skupina aktívne pracujúca na rozvoji vidieka, ktorá je schopná navrhnúť rozvojovú stratégiu pre 
určitú zemepisnú oblasť, 

- organizácia skupiny je postavená na otvorenom a širokom partnerstve, v ktorom sa podporuje účasť 
miestnych aktérov. Skupina by sa mala skladať zo zástupcov niekoľkých sociálno-ekonomických odvetví, 
vrátane zväzov. Skupina by mala stanoviť svoju vlastnú rozvojovú politiku, 

- skupina by sa mala snažiť pracovať v sieti s inými skupinami. 

2) Oprávnenosť operácií 

Okrem operácií, ktoré sa týkajú veľmi presného predmetu činnosti, ktorého implementácia vyžaduje širší 
záber ako je oblasť príslušnej MAS, na základe pravidla pre spoluprácu budú oprávnené len operácie 
týkajúce sa oblastí vybraných v rámci osi Leader. Výdavky na koordináciu spolupráce sú však oprávnené 
pre všetky zúčastnené oblasti. 

Koordinácia projektu má zahŕňať koordinačné úlohy potrebné na implementáciu projektu (stretnutia 
partnerov, administratívne a finančné úlohy koordinačnej skupiny ako koordinátora, právne vymedzenie 
dohody o spolupráci a/alebo fungovanie rovnakej právnej štruktúry v spoločnom usporiadaní). Navrhuje sa, 
aby sa financovanie nákladov na koordináciu delilo medzi partnerov na základe dohody o spolupráci. To 
znamená, že projekt spolupráce môže začať až vtedy, keď sa všetkým partnerom doručí súhlas s dotáciou. 

KAPITOLA V: PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

Rozlišuje sa medzi nadnárodnou spoluprácou v rámci Európskej únie a spoluprácou, na ktorej sa zúčastňuje 
nečlenská krajina. 

1) Nadnárodná spolupráca v rámci Únie 

Nadnárodná spolupráca zahŕňa najmenej dve miestne akčné skupiny pôsobiace vo dvoch členských štátoch, 
z ktorých aspoň jedna je vybraná v rámci osi Leader. 
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Podobne ako pri medzioblastnej spolupráci bude možné túto spoluprácu rozšíriť na skupiny vybrané 
v rámci programov pre rozvoj vidieka os 3 (verejno-súkromné partnerstvá iné ako Leader uvedené v článku 
59 písm. e) nariadenia č. 1698/2005). V rámci osi Leader prichádza do úvahy celková koordinácia projektu 
zo strany koordinačnej MAS vybranej na základe osi Leader. Ďalšie náklady týkajúce sa oblastí iných 
skupín (článok 59 písm. e)) alebo akýchkoľvek iných vidieckych oblastí, organizovaných podľa zásad 
Leader, by sa mali financovať mimo osi Leader. 

Na základe dohody o spolupráci medzi partnermi (pozri ďalej), koordinačná miestna akčná skupina 
v projekte je zodpovedná za koordináciu projektu. Každá partnerská skupina by mala niesť zodpovednosť 
za komunikáciu s orgánmi dohľadu a mala by mať finančnú zodpovednosť za vykonávanie časti projektu na 
svojom území. 

2) Výmena informácií o schvaľovaní projektov nadnárodnej spolupráce 

Podľa článku 39.5 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 „členské štáty oznamujú Komisii schválené 
projekty nadnárodnej spolupráce“. Cieľom tejto povinnosti je zvýšiť transparentnosť pri schvaľovaní v 
členských štátoch a tiež zrýchliť schvaľovací proces. Menované príslušné orgány by mali používať 
spoločný formulár na výmenu informácií o projekte nadnárodnej spolupráce (TNC), ktorý je pripojený v 
prílohe II. 

Európska sieť pre rozvoj vidieka bude zohrávať podpornú úlohu pri zavedení Európskej databázy 
schvaľovaných projektov nadnárodnej spolupráce na základe informácií poskytnutých príslušnými orgánmi. 

Štandardne by sa malo postupovať takto: 

Krok 1: Miestna akčná skupina (MAS), ktorá sa chce zúčastniť na projekte spolupráce, predloží žiadosť o 
súhlas (ak táto MAS vyberá projekt) alebo o výber a súhlas svojmu príslušnému orgánu. Predbežný súhlas 
platný maximálne 6 až 9 mesiacov sa zmení na definitívny, pokiaľ všetci partneri získajú súhlas svojich 
príslušných orgánov. 

Krok 2: Príslušný orgán programu (riadiaci orgán / platobná agentúra) oznámi Komisii predbežný súhlas s 
projektom nadnárodnej spolupráce (spoločnej akcie) na formulári na výmenu informácií o projekte TNC 
(odoslaný prostredníctvom SFC 2007). Mal by tiež vymenovať kontaktnú osobu príslušného orgánu. 

Krok 3: Príslušný orgán môže nahliadať do Európskej databázy schvaľovaných projektov nadnárodnej 
spolupráce, aby mohol sledovať postup schvaľovania projektov v ostatných členských štátoch. Príslušný 
orgán potvrdí svoj súhlas po získaní dôkazu o schválení príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.  

Tento krok sa neuplatňuje pri projektoch nadnárodnej spolupráce, na ktorom sa zúčastňuje len jeden 
členský štát a jedna oblasť v tretej krajine. 

3) Nadnárodná spolupráca s oblasťami v tretích krajinách 

Nadnárodná spolupráca s oblasťou v tretej krajine sa týka aspoň jednej oblasti vybranej v rámci osi Leader. 
Keď oblasť vybraná v rámci osi Leader nadviaže spoluprácu s oblasťou mimo Spoločenstva, ktorá je 
organizovaná podľa prístupu Leader, výdavky týkajúce sa oblasti Leader sú oprávnené (podiel na 
koordinácii a spoločnom projekte prevzatý na základe dohody o spolupráci s oblasťou iniciatívy Leader, 
napr. účasť miestnej akčnej skupiny Leader na stretnutiach partnerstva; miestne uplatňovanie spoločného 
projektu v danej oblasti). Inými slovami, výdavky „týkajúce sa“ oblasti Leader nemusia nevyhnutne 
znamenať výdavky „v danej oblasti“; 

Výdavky v oblasti v nečlenskej krajine, ktoré nesúvisia s oblasťou Leader, nie sú oprávnené. Vymedzenie 
oblasti mimo Spoločenstva, ktorá sa zúčastňuje na spolupráci, by malo byť v súlade s prístupom Leader 
(pozri vymedzenie v odseku IV.1). 

KAPITOLA VI: POTREBA DOHODY O SPOLUPRÁCI 

Skúsenosti zo spolupráce v rámci Leader jasne ukázali, že na zabezpečenie účinného riadenia je dôležité, 
aby boli od začiatku projektu jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, ako sa má rozdeliť zodpovednosť (za 
riadenie, koordináciu, monitorovanie a hodnotenie) a finančné príspevky v rámci partnerstva pri spolupráci. 
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Formálna dohoda o spolupráci umožňuje vysvetliť všetky tieto hľadiská a pomáha zabezpečiť transparentné 
riadenie a zrozumiteľnosť vzájomných záväzkov. 

Dohoda o spolupráci je spoločný dokument, ktorého právna forma je prípustná v jednej z účastníckych 
krajín, podpísaný všetkými partnermi (vrátane koordinačnej miestnej akčnej skupiny). V tomto dokumente 
by sa mali jasne stanoviť ciele projektu, iniciatívy, ktoré sa budú implementovať na ich dosiahnutie, úloha 
každého partnera pri vykonávaní projektu, spolu s finančnou účasťou každého partnera v projekte. 

V dohode o spolupráci sa stanovia všetky položky celkového rozpočtu na spoločné opatrenie. V tomto 
dokumente, napísanom v jazykoch členských štátov, ktorých sa dohoda týka, sa stanoví obsah spolupráce 
na projekte a finančné a technické príspevky každej miestnej akčnej skupiny na jeho splnenie. 

Dohody o spolupráci by mali obsahovať: 

• písomný záväzok partnerov s menami a adresami koordinačnej akčnej skupiny a partnerských 
MAS/miestnych skupín, 

• podrobný opis projektu spolupráce s uvedením: 

• cieľov projektu, 

• opatrení, ktoré sa vykonajú na ich splnenie, 

• potenciálnych príjemcov, 

• úlohy každého partnera pri organizovaní a implementácii projektu (kde je to vhodné, 
názvu technických organizácií poverených vykonaním určitých operácií), 

• opatrenia pre organizovanie a monitorovanie projektu, 

• predpokladané výsledky projektu s účasťou viacerých strán, 

• celkový plánovaný rozpočet a finančná účasť každého partnera, 

• orientačný časový harmonogram, 

• uplatniteľné zákony a príslušné súdy pre prípad sporov medzi stranami budú ponechané na uváženie 
partnerov/akčnej skupiny: či už v sídle alebo v hlavnom obchodnom mieste jedného z partnerov/akčnej 
skupiny, alebo v mieste, kde sa projekt vykonáva. Štandardne sa uprednostňuje hlavné miesto 
podnikania koordinačnej akčnej skupiny, 

• ak si to partneri želajú, ustanovenie, ktoré umožňuje začlenenie nových MAS/skupín, 

• postup, ktorý umožňuje dohodu zmeniť a doplniť. 

Vzor dohody o spolupráci je priložený k tejto príručke v prílohe I. Vo vzore je tiež technický dodatok pre 
podrobný opis projektu. Dohoda samotná obsahuje len všeobecné zmluvné ustanovenia. 
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PRÍLOHA I 

 

VZOR DOHODY O SPOLUPRÁCI 

 

 

 

Názov projektu spolupráce: 

 

 

 

Vyhlásenie: 

 

Podpísaný, v zastúpení partnerov miestnej akčnej skupiny, sa týmto zaväzujem implementovať projekt 
spolupráce vymedzený v prílohe a tiež osvedčujem vierohodnosť informácií v ňom obsiahnutých. 

 

 

Uplatniteľné zákony a príslušný súd: 

 

Dohoda sa riadi zákonom …... 

 

1. KAŽDÝ SPOR MEDZI STRANAMI V DÔSLEDKU VÝKLADU ALEBO UPLATŇOVANIA TEJTO DOHODY, 
KTORÝ NEMOŽNO UROVNAŤ ZMIEROM, MUSÍ SA RIEŠIŤ SÚDNOU CESTOU NA SÚDE …………. 

 

 

2. USTANOVENIE, KTORÉ UMOŽŇUJE ZAČLENIŤ NOVÝCH PARTNEROV („SKUPINY LEADER ALEBO INÉ 

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SA MÔŽU ZAČLENIŤ PROSTREDNÍCTVOM ZMENY A DOPLNENIA TEJTO 

DOHODY, AK VYJADRIA TAKÉTO ŽELANIE“). 
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3. USTANOVENIE, KTORÉ UMOŽŇUJE INÉ ZMENY A DOPLNENIA 

4. PODPISY 

 

 

Meno koordinačnej miestnej akčnej skupiny Leader: 

 

 

 

Meno zástupcu: 

 

 

Funkcia: 

 

 

Dátum:     Miesto (adresa vrátane krajiny): 

 

 

Podpis: 
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Názov miestnej akčnej skupiny Leader/inej miestnej akčnej skupiny 1: 

 

 

 

Meno zástupcu: 

 

 

Funkcia: 

 

 

Dátum:     Miesto (adresa vrátane krajiny): 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

Názov miestnej akčnej skupiny Leader/inej miestnej akčnej skupiny n: 

 

 

Meno zástupcu: 

 

Funkcia: 

Dátum:     Miesto (adresa vrátane krajiny): 

Podpis: 
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PRÍLOHA K DOHODE O SPOLUPRÁCI 

 

OPIS PROJEKTU 

 

 

 

 

 

Názov projektu spolupráce: 

 

 

 

 

PARTNERI V PROJEKTE SPOLUPRÁCE 

 

 

Kontakty: 

 

Meno koordinačnej miestnej akčnej skupiny v rámci osi Leader: 

 

Meno predsedu: 

 

Meno kontaktnej osoby pre tento formulár: 

 

Organizácia zodpovedná za miestny program: 
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Adresa kontaktnej osoby: 

 

 

Telefón: 

Fax: 

E-mail: 

Znalosť jazykov aktívna/pasívna: 

 

Kontakty: 

 

Meno Leader MAS/inej miestnej akčnej skupiny 1: 

 

Meno predsedu: 

 

Meno kontaktnej osoby pre tento formulár: 

 

Organizácia zodpovedná za miestny program: 

 

Adresa kontaktnej osoby: 

 

 

Telefón: 

Fax: 

E-mail: 

Znalosť jazykov aktívna/pasívna: 

 

 

 

Kontakty: 
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Názov Leader MAS / inej miestnej akčnej skupiny n: 

 

Meno predsedu: 

 

Meno kontaktnej osoby pre tento formulár: 

 

Organizácia zodpovedná za miestny program: 

 

Adresa kontaktnej osoby: 

 

 

Telefón: 

Fax: 

E-mail: 

Znalosť jazykov aktívna/pasívna: 
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Opis projektu spolupráce 

 

 

 

Opis cieľov projektu, hlavných činností projektu (vrátane príslušných miest a dátumov); príjemcovia tejto 
operácie a stav jej napredovania: 

 

 

 

 

 

 

 

Opis predpokladaných výsledkov pre príjemcov operácie a pre príslušné oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

Prístupy, metódy a postupy na implementáciu projektu, pre ktorý sa požaduje financovanie: 
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Obdobie implementácie projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha každého partnera vo vzťahu k hlavným činnostiam: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plánovaný rozpočet na projekt 

 

 
Program pre 

rozvoj vidieka 

 
Koordinačná MAS alebo 

MAS/iné skupiny 

 
Predpokladané činnosti 

 
Náklady (EUR) 

Financovanie (EUR) 

EPFRV 
Spoločenstva 

Verejné Súkromné 

 

 

 

 

Výdavky na organizáciu/ 
koordináciu 

(zdieľané) 

     

 

 

 

Iné výdavky (zdieľané) 

(hlavné činnosti …): 

     

 

 

 

Iné výdavky 

(nezdieľané) 

     

 SPOLU      
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PRÍLOHA II 

 

 

FORMULÁR NA VÝMENU INFORMÁCIÍ O PROJEKTE 
NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

 

1. Základné informácie o projekte  

 

1.1 Názov projektu spolupráce: 

 

 

1.2. Skratka: 

 

 

1.3. Trvanie činností plánovaných v rámci projektu spolupráce: 

 

 1.3.1. Začiatok:  

 1.3.2. Koniec:   
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1.4. Celkové náklady počas trvania projektu spolupráce (v eurách): 

 

 Rozčlenenie rozpočtu projektu podľa finančných zdrojov 

  1.4.1. Rozpočet celkom:   

  1.4.2. EPFRV:  

  1.4.3. Verejné fondy:  

  1.4.4. Súkromné fondy:  

 Rozčlenenie rozpočtu podľa partnerov 

  1.4.5. Partner pre koordináciu celkového  
   rozpočtu: 

 

  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. Informácie o partneroch spolupráce 

5.1.  
2.1. Podrobné údaje o partneroch pre koordináciu 

 2.1.1 Oficiálny názov koordinátora miestnej akčnej  
  skupiny (MAS): 

 

 2.1.2 Meno predsedu:  

 2.1.3 Kontaktná osoba MAS pre kooperáciu  

  2.1.3.1. Meno:  

  2.1.3.2. Adresa kontaktnej osoby:  

  2.1.3.3. Telefónne číslo:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Jazyky, ktorými 
hovorí/rozumie: 

 

 2.1.4 Názov príslušného orgánu, ktorý predkladá  
  správu, vrátane mena kontaktnej osoby:  

 

 2.1.5 Dátum oznámenia Komisii:  
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 2.1.6 Názov príslušného schvaľovacieho orgánu:  

 2.1.7 Dátum schválenia projektu:  

2.2. Podrobné údaje o MAS 1 

 2.2.1. Oficiálny názov miestnej akčnej skupiny  
  (MAS): 

 

 2.2.2. Meno predsedu:  

 2.2.3. Kontaktná osoba MAS pre kooperáciu n  

  2.2.3.1 Meno:  

  2.2.3.2 Adresa kontaktnej osoby:  

  2.2.3.3 Telefónne číslo:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Jazyky, ktorými hovorí/rozumie:  

 2.2.4. Názov príslušného orgánu, ktorý predkladá  
  správu, vrátane mena kontaktnej osoby: 

 

 2.2.5. Dátum oznámenia Komisii:  

 2.2.6. Názov príslušného schvaľovacieho orgánu:  
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 2.2.7. Dátum schválenia projektu:  
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2.3. Podrobné údaje o MAS 2 

 2.3.1. Oficiálny názov miestnej akčnej skupiny  
  (MAS): 

 

 2.3.2. Meno predsedu:  

 2.3.3. Kontaktná osoba MAS pre kooperáciu  

  2.3.3.1 Meno:  

  2.3.3.2 Adresa kontaktnej osoby:  

  2.3.3.3 Telefónne číslo:  

  2.3.3.4 Fax:  

  2.3.3.5 E-mail:  

  2.3.3.6 Jazyky, ktorými hovorí/rozumie:  

 2.3.4. Názov príslušného orgánu, ktorý predkladá  
  správu, vrátane mena kontaktnej osoby: 

 

 2.3.5. Dátum oznámenia Komisii:  

 2.3.6. Názov príslušného schvaľovacieho orgánu:  

 2.3.7. Dátum schválenia projektu:  
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