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Dokumentet er henvendt til alle, der bor i landdistrikter, og
som har interesse i at etablere eller deltage i udviklingsinitiativer. Det kan være administratorer på nationalt, regionalt eller
lokalt plan, landmænd eller andre aktive medlemmer af et
eller flere landdistrikter — de kan alle spille en rolle i Leader.

Leader-strategien: vejledning
Formålet med dette dokument

Vores mål er at fortælle beslutningstagere og programmyndigheder, især i de nyere og eventuelle fremtidige
medlemsstater, lidt om, hvad Leader er, og hvordan dette
program kan anvendes i praksis. Vi ønsker også at vise EU’s
landdistrikter, at Leader-strategien kan give dem mulighed for at tage initiativer og deltage aktivt i udviklingsprogrammer i deres lokalområde (og få del i den økonomiske
støtte, der også hører med).

Dette dokument giver en indføring i Leader-metoden og
i, hvordan den kan anvendes i udviklingen af landdistrikterne. Her kan man få nogle grundlæggende oplysninger
om, hvordan metoden skal gennemføres på lokalt plan
som en integrerende del af EU’s overordnede politik for
udvikling af landdistrikter.
Det omfatter:

•
•
•

en beskrivelse af Leader-konceptet

•

kontaktpunkter, hvor man kan få yderligere oplysninger.

Dokumentet er tænkt som en letlæst vejledning. Det dækker bestemt ikke alle aspekter af Leader-initiativets historie
og indeholder heller ikke de forordninger og administrative procedurer, der er knyttet til det. Information om disse
aspekter kan fås andetsteds (brochuren indeholder også
kontaktoplysninger).

de særlige karakteristika ved Leader-strategien
en forklaring af, hvordan Leader-strategien fungerer
i praksis
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1.

I programmeringsperioden 2007-2013 vil Leader ikke
længere være et særskilt program, men blive integreret
(mainstreamed) i alle nationale/regionale programmer
for udvikling af landdistrikter. Det skaber nye muligheder
for en bredere anvendelse af Leader-strategien på mange
flere forskellige aktiviteter end hidtil.

Beskrivelse af
Leader-strategien for
udvikling af landdistrikter

Leader tilskynder landdistrikterne til at afsøge nye muligheder for at (for)blive konkurrencedygtige, at udnytte deres
aktiver bedst muligt og at tage hånd om de udfordringer, de
måtte støde på, f.eks. befolkningens aldring, et lavt serviceniveau eller mangel på beskæftigelsesmuligheder. På denne
måde medvirker Leader til at øge livskvaliteten i landdistrikterne, både for landbofamilierne og befolkningen generelt.
Leader har en helhedsorienteret tilgang til, hvordan problemerne i landdistrikterne kan løses. At være konkurrencedygtig inden for fødevareproduktion, at have et attraktivt
miljø og at skabe jobmuligheder for lokalbefolkningen er
problemstillinger, der hænger tæt sammen og forudsætter
særlige kvalifikationer, teknologier og serviceydelser; disse
udfordringer skal løses ved hjælp af en sammenhængende
pakke af skræddersyede foranstaltninger.

Landdistriktsudviklingspolitikken bliver en stadig
vigtigere del af den fælles landbrugspolitik. Den har
til formål at sikre en bæredygtig udvikling i Europas
landdistrikter og dermed tage hånd om de økonomiske, sociale og miljømæssige problemer. Over halvdelen af EU’s befolkning bor i landdistrikter, som dækker
over 90 % af EU’s geografiske område (1). Leader er en
nyskabende strategi i EU’s politik for udvikling af landdistrikter.
Leader står for »Links between actions of rural development« (2) . Som det fremgår af navnet, er det en metode til
at mobilisere og styrke udviklingen i landdistrikter, ikke et
forud fastlagt sæt af foranstaltninger, der skal gennemføres. Erfaringen viser, at Leader kan gøre en stor forskel for
befolkningens dagligdag i landdistrikterne. Programmet
kan spille en vigtig rolle for udviklingen af nyskabende
løsninger på gamle og nye problemer i disse områder, og
det fungerer som en slags »laboratorium« for initiativer til
at opbygge den lokale kapacitet og afsøge nye måder at
opfylde landdistrikternes behov på. Det har skabt værdifulde resultater i mange af EU-15’s landdistrikter (3) og kan
i høj grad bistå landdistrikter i de nye og kommende EUmedlemsstater med at tilpasse sig virkeligheden, som den
ser ud i dag.

Siden iværksættelsen i 1991 har hovedformålet med
Leader-initiativet været at give EU’s landdistrikter
en metode til at inddrage de lokale spillere i udviklingen af deres område. Leader-strategien er blevet
mødt med stor interesse både i og uden for EU. Den er
kommet ud til en meget bredere kreds end bare til de
direkte modtagere. Den interesse, Leader har affødt,
har i flere tilfælde påvirket de nationale, regionale og
lokale myndigheder og politikker, fordi det har vist sig,
at det med denne metode er muligt at takle udviklingsproblemer gennem nye typer partnerskaber og ved at
skabe sammenhæng mellem aktiviteter.

Siden iværksættelsen i 1991 har EU’s landdistrikter med
Leader fået et sæt værktøjer, som kan hjælpe dem med at
spille en aktiv rolle i planlægningen af deres egen fremtid.
Lige som de øvrige dele af EU’s fælles landbrugspolitik er
Leader blevet videreudviklet i tidens løb. Oplysninger fra
evalueringer og aktører i de pågældende områder viser,
at Leader-strategien er et værktøj, der fungerer godt trods
de store geografiske, sociale og økonomiske forskelle i
Europa, og den bidrager således til at tilpasse landbrugspolitikken de yderst forskellige behov i landdistrikterne.
Derfor er programmet nu blevet en integrerende del af
landdistriktsudviklingspolitikken. Ved at tilskynde lokalbefolkningen til at deltage i udformningen og gennemførelsen af strategierne for bæredygtig udvikling kan Leader-strategien vise sig at være en værdifuld ressource for
fremtidens landbrugspolitik.
(1)

I alle EU’s 25 medlemsstater (EU-25).

(2)

På dansk »Forbindelse mellem foranstaltninger til udvikling af landdistrikter«.

(3)

De 15 medlemsstater i EU forud for udvidelsen i maj 2004, hvor medlemstallet steg til i alt 25.

Leader er et supplement til andre europæiske nationale
programmer. Leader-initiativer kan f.eks. aktivere og
mobilisere lokale ressourcer, fordi der ydes støtte til selve
udarbejdelsen af udviklingsprojekter (f.eks. sonderingsog gennemførlighedsundersøgelser eller lokal kapacitetsopbygning), og det øger disse områders mulighed for at få
adgang til og udnytte ikke blot Leader-midler, men også
andre kilder til finansiering af deres udvikling (såsom bredere europæiske og nationale programmer for udvikling
af landdistrikter og regioner). Leader bistår også sektorer
og modtagerkategorier under andre landbrugsprogrammer, der ellers kun sjældent eller kun i ringe omfang modtager støtte, med midler til kulturaktiviteter, miljøforbedring, restaurering af arkitektoniske værker og bygninger,
gårdferier, etablering af tættere forbindelser mellem producenter og forbrugere osv.
Leader tilskynder de samfundsøkonomiske aktører til at
samarbejde om at producere de varer og serviceydelser, der
skaber den størst mulige merværdi i deres lokalområde.
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Gradvist er man gået over til en mere områdebaseret
bottom up-strategi, hvor lokalsamfundet deltager,
og de lokale ressourcer tilføres ny værdi: Denne nye
metode skaber nemlig job og virksomheder i lokalsamfundene. Leader begyndte på forsøgsbasis at
samle forskellige projekter og idéer, interessenter og
ressourcer på lokalt plan. Dette program har vist sig
at være det ideelle instrument til at afprøve, hvordan
man forbedrer mulighederne i landbrugsdistrikter.

En kort gennemgang af Leaders historie
Leader blev iværksat i 1991 med det hovedformål at
styrke udviklingspotentialet i landdistrikterne gennem
lokale initiativer og udnyttelse af eksisterende kvalifikationer og knowhow om lokal integreret udvikling samt
formidling af denne knowhow til andre landdistrikter.
a) Leader er en del af EU’s overordnede politik for
udvikling af landdistrikter

Der har siden Leaders iværksættelse i 1991 været en
betydelig stigning i antallet af områder i EU, der er
omfattet af Leader-strategien, antallet af Leader-grupper og de midler, der afsættes til foranstaltninger af
Leader-typen.

Leaders målsætninger adskiller sig ikke fra målsætningerne for EU’s overordnede politik for udvikling af landdistrikter. I den løbende tilpasning af den fælles landbrugspolitik tages der hensyn til EU’s mange og forskelligartede
landdistrikter og landskaber, de rige lokale identiteter og
den øgede vægt, som samfundet lægger på et miljø af
høj kvalitet. Der er en bred erkendelse af, at netop disse
aspekter er de største aktiver for EU’s landdistrikter.

c) Den politiske kontekst: fra pilotinitiativ til
mainstream
Rent politisk blev Leader indført som et fællesskabsinitiativ, der blev finansieret under EU’s strukturfonde. Der har været tre generationer af Leader:
Leader I (1991-1993), Leader II (1994-1999) og Leader+ (2000-2006). I dette tidsrum har medlemsstaterne og regionerne haft deres eget Leader-program
med egen finansiering fra EU. Fra 2007 og derefter vil
Leader-strategien blive integreret (mainstreamed) i
EU’s overordnede politik for udvikling af landdistrikter. Det betyder, at Leader bliver en del af de generelle nationale og regionale EU-støttede udviklingsprogrammer sammen med en lang række andre
støtteordninger for udviklingen af landdistrikter.
Midlerne til Leader vil fra og med 2007 blive en del af
den samlede økonomiske støtte, som hver medlemsstat får tildelt af EU under Den nye Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL).

b) Historien bag Leader
De forskellige udviklingsstrategier for landdistrikterne,
som blev søgt gennemført i begyndelsen af 1990’erne,
var typisk rettet mod specifikke sektorer, havde fokus
på landmænd og havde til hovedformål at fremme
strukturændringer i landbruget. Strategien bestod af
topstyrede tiltag, hvor støtteordningerne blev fastlagt
på nationalt eller regionalt plan. De lokale interessenter blev ikke altid opfordret til at skaffe sig den viden,
der er nødvendig for at styre den fremtidige udvikling
i deres egne områder.
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Leader-initiativer

Antal lokale aktionsgrupper

Område

Leader I

217

367 000 km2

442 mio. EUR

Leader II

906

1 375 144 km2

1 755 mio. EUR

Leader +

893

1 577 386 km2

2 105,1 mio. EUR
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EU-finansiering

2.

rer, får støtte fra de relevante offentlige myndigheder og
får den nødvendige tekniske bistand til at overføre god
praksis.

De syv særlige
karakteristika
ved Leader-strategien

Forskellen mellem Leader og de mere traditionelle landbrugspolitiske foranstaltninger er, at Leader fortæller,
»hvordan« man skal gøre, og ikke så meget »hvad« der
skal gøres. Nedenstående syv særtræk opsummerer Leader-strategien. De beskrives et for et, men det er vigtigt
at betragte dem som en samlet værktøjskasse. Hvert særtræk supplerer og spiller positivt sammen med de andre i
hele gennemførelsesprocessen, og det bevirker en mere
langsigtet indvirkning på dynamikken i landdistrikterne
og deres evne til at løse egne problemer.

Leader-konceptet
Hovedtanken bag Leader-strategien er, at udviklingsstrategier på grund af de store forskelle mellem Europas
landbrugsområder er mere effektive og virkningsfulde,
hvis de fastlægges og gennemføres på lokalt plan af
lokale aktører, ledsages af klare, gennemsigtige procedu-

De syv særtræk
Områdebaseret udvikling

Fastlæggelse og gennemførelse af bottom up-strategier

Netværk

Leaders syv særtræk

Samarbejde

Lokale offentlig-private
partnerskaber: lokale initiativer

Integrerede og sektorvise aktiviteter

Innovation

Særtræk 1. Områdebaserede lokale
udviklingsstrategier

Grunden til, at denne fremgangsmåde sandsynligvis
fungerer bedre end andre, kan være, at den gør det
muligt at skræddersy aktiviteterne mere præcist, så
de modsvarer de reelle behov og tager udgangspunkt
i den lokale konkurrencemæssige fordel. Det valgte
område skal være tilstrækkeligt sammenhængende og
have en tilstrækkelig stor kritisk masse i henseende til
menneskelige, finansielle og økonomiske ressourcer til
at understøtte en levedygtig, lokal udviklingsstrategi.
Det behøver ikke ligge inden for forud fastlagte administrative grænser.

En områdebaseret fremgangsmåde tager udgangspunkt i
et lille, homogent, sammenhængende område, ofte karakteriseret af fælles traditioner, en lokal identitet, en følelse af
tilhørsforhold eller fælles behov og forventninger. Med et
afgrænset område som reference bliver det lettere at kortlægge lokale styrker og svagheder, trusler og muligheder,
områdets potentiale og større flaskehalse for en bæredygtig udvikling. Områdebaseret betyder i alt væsentligt lokalt.
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En områdebaseret strategi
Mellem 10 000 og
100 000 indbyggere
Små samfund

Ingen forud fastlagte grænser

Homogene og
sammenhængende

Lokalt område
Samhørighed
og kritisk masse

Fælles traditioner og identitet

Fælles behov og forventninger

Definitionen af et »lokalområde« er hverken universel eller
statisk. Tværtimod udvikler den sig i takt med de overordnede økonomiske og sociale forandringer, landbrugets
rolle, arealanvendelse og miljøhensyn samt den generelle
opfattelse af landdistrikter.

for offentlige og private institutioner. Kapacitetsopbygning er et vigtigt led i bottom up-metoden og består af:

•

øget viden, uddannelse, deltagelse og mobilisering
af lokalbefolkningen for at afdække områdets styrker
og svagheder (analyse)

•

forskellige interessegruppers deltagelse i udformningen af en lokal udviklingsstrategi

•

fastlæggelse af klare kriterier for udvælgelse af relevante aktiviteter på lokalplan (projekter), som skal
bidrage til at gennemføre strategien.

Særtræk 2. Bottom up-metode
Bottom up-metoden betyder, at lokale aktører er med, når
der skal træffes beslutning om strategi og fastlægges prioriteringer for deres lokalområde. Erfaringen viser, at bottom up-metoden ikke skal betragtes som et alternativ eller
en modsætning til de nationale og/eller regionale myndigheders top down-metode, men snarere som et supplement, der gør det muligt at opnå endnu bedre resultater
over en bredere kam.

Deltagerne skal ikke kun være med i den indledende fase,
men også i hele gennemførelsesprocessen, så de er med
til at virkeliggøre strategien, gennemføre de udvalgte projekter og samtidig opbygge erfaringer, der kan udnyttes i
fremtidige projekter. Også de store problemer med gennemsigtighed skal der tages hensyn til i mobiliserings- og
høringsprocedurerne, således at de endelige beslutninger er resultatet af dialog og forhandlinger mellem deltagerne.

Af de syv særtræk er det mest karakteristiske bottom
up-metoden. De landbrugspolitikker, som følger denne
metode, tilpasses og gennemføres i henhold til behovene
i det pågældende lokalsamfund. Dette sker ved, at man
opfordrer lokale interessenter til at overtage styringen og
til at deltage. Det gælder naturligvis i EU-15 og EU-25, men
er lige så vigtigt i lande, som ønsker at blive medlem af EU,
hvis landbrug lider under strukturproblemer, og hvor livskvaliteten i landdistrikterne også godt kan forbedres.

Særtræk 3. Offentlig-private partnerskaber: de lokale
aktionsgrupper — LAG’er
Etablering af et lokalt partnerskab, kendt som en lokal aktionsgruppe, en LAG, er et originalt og vigtigt særtræk ved
Leader-strategien. LAG’en skal fastlægge og gennemføre
den lokale udviklingsstrategi og træffe beslutninger om

Lokale aktører skal forstås som den brede befolkning, økonomiske og sociale interessegrupper samt repræsentanter
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tildeling og forvaltning af finansielle ressourcer. LAG’er vil
generelt have lettere ved at fremme en bæredygtig udvikling, fordi de:

•

samler og kombinerer tilgængelige menneskelige
og finansielle ressourcer fra den offentlige og private
sektor samt civilsamfund og den frivillige sektor

•

samler lokale aktører om kollektive projekter og
aktiviteter fra flere forskellige sektorer for at opnå
en synergieffekt, et fælles ejerskab og den kritiske
masse, der er nødvendig for at forbedre områdets
økonomiske konkurrenceevne

•

styrker dialogen og samarbejdet mellem forskellige
aktører, som ellers kun sjældent har erfaring med at
samarbejde, ved at mindske de potentielle konflikter
og gøre det lettere at nå frem til forhandlingsløsninger gennem høringer og drøftelser

•

gennem samspil mellem forskellige parter baner
vej for tilpasningsprocesser og forandringer i landbrugssektoren (f.eks. kvalitetsprodukter, fødekæder
osv.), integration af miljøhensyn, diversificering af
økonomien og øget livskvalitet.

En LAG skal skabe kontakt mellem offentlige og private partnere samt være repræsentativ for de eksisterende lokale interessegrupper fra områdets forskellige samfundsøkonomiske
sektorer. På beslutningstagningsniveau skal private partnere
og foreninger udgøre mindst 50 % af det lokale partnerskab.
LAG’er kan få adgang til støtte fra Leader ved enten at
etablere sig på ad hoc-grundlag eller basere sig på tidligere partnerskaber. LAG’en, der består af praktikere med
beslutningsmæssige beføjelser, repræsenterer en organisationsmodel, som kan have en positiv indflydelse på de
fastlagte politikker. Erfaringen viser, at der er lige så store
forskelle i typer af LAG’er som i de regionale og nationale
institutioner og graden af selvstændighed med hensyn
til projektgodkendelse og økonomisk styring. LAG’ernes
funktioner og ansvar har også udviklet sig i tidens løb i takt
med det øgede kendskab til Leader-strategien.
LAG’er fastlægger retningslinjerne for og indholdet af den
lokale udviklingsstrategi og træffer beslutning om, hvilke
projekter der skal finansieres. Den faktiske betaling foretages normalt på grundlag af LAG’ens udvælgelse, men af en
betalingsmyndighed med ansvar for offentlig finansiering,
ikke LAG’en selv.

10

•
•
•

De aktører, der er mest aktive i lokale initiativer, er:

•
•
•

faglige organisationer og foreninger (som repræsenterer landmænd, ikke-landbrugserhverv og mikrovirksomheder)
handelssammenslutninger
borgere, beboere og deres lokale organisationer

•
•

11

lokalpolitikere
miljøforeninger
kulturelle og samfundsmæssige tjenesteydere, herunder medier
kvindegrupper
unge.

Den lokale aktionsgruppe

Faglige organisationer og fagforeninger (som
repræsenterer landmænd, erhvervsdrivende
fra andre brancher og mikrovirksomheder)

Eksterne netværk
og forskning

Lokale
aktionsgruppe

Borgere og deres lokale
organisationer

Udbydere af
kulturelle og sociale
serviceydelser
Miljøforeninger

Lokale institutioner og administrationer

En lokal aktionsgruppe forventes at:

•
•
•
•
•
•

samle relevante interessegrupper i et område
omkring et fælles projekt
have beslutningsmæssig selvstændighed og kapacitet til at se med friske øjne på lokale ressourcer
sammenkæde forskellige foranstaltninger
være i stand til at udnytte de muligheder, der ligger i
den lokale ressourcesammensætning
være åben over for nyskabende idéer
kunne sammenkæde og integrere forskellige sektoropdelte strategier.

Lokale aktionsgrupper har et stort ledelsesmæssigt ansvar
(f.eks. for projektudvælgelse, betaling, overvågning, kontrol og evaluering) i relation til de enkelte operationer.
Deres grad af selvstændighed kan dog variere betydeligt
alt efter medlemsstaternes organisatoriske og institutionelle sammenhæng. Globalstøtte er den almindeligste
form for finansiering af Leader-projekter og -aktiviteter.
Denne støtte, som finansieres af EU og nationale offentlige
midler, dækker i forskelligt omfang projektets finansielle
krav — det varierer i forhold til projekt og område.
Særtræk 4. Fremme af innovation
Leader kan spille en værdifuld rolle for at fremme nye og
innovative indfaldsvinkler til udviklingen af landdistrikter.
Innovationen styrkes af de vide rammer og den store flek-

sibilitet, som LAG’erne får til at beslutte, hvilke aktiviteter
de ønsker at støtte.
Innovation skal opfattes bredt. Det kan være et nyt produkt, en ny proces, en ny organisation eller et nyt marked.
Den fælles definition af innovation gælder for aktiviteter i
både by og land. Men på grund af landdistrikternes lavere
befolkningstæthed og relativt begrænsede menneskelige
og fysiske ressourcer har de en løsere tilknytning til forsknings- og udviklingscentre og kan have svært ved at frembringe radikale nyskabelser, selv om det naturligvis ikke er
umuligt.
Innovation i landdistrikter kan betyde overførsel og tilpasning af nyskabelser, der er udviklet andetsteds, modernisering af traditionelle former for knowhow eller nye
løsninger på vedvarende problemer, som andre politiske
indgreb ikke har kunnet løse på en tilfredsstillende og
bæredygtig måde. Det kan give nye svar på specifikke problemer i landdistrikter.
At indføre Leader-strategien med dens syv særtræk kan i
sig selv være en innovation i den politiske beslutningsproces, således at der opstår idéer til innovative aktiviteter,
som så gennemføres i henhold til den oprindelige metode.
Bottom up-metoden, der er beskrevet ovenfor, kan føre til
nye idéer, som LAG’en kan yde støtte til, fordi den ikke er
bundet af et bestemt sæt foranstaltninger. Indførelsen af
informations- og kommunikationsteknologi i landdistrikter kan give befolkningen øget adgang til innovationer.

12

Særtræk 5. Integrerede aktiviteter for flere sektorer
Leader er ikke et sektorudviklingsprogram — den lokale
udviklingsstrategi skal være baseret på flere sektorer,
dvs. integrere flere sektorer i hver aktivitet. Aktiviteter og
projekter under de lokale strategier skal kædes sammen
og koordineres som en helhed. Integration kan vedrøre
enkeltstående aktiviteter, der gennemføres i en enkelt sektor, alle programmets aktiviteter eller specifikke grupper af
aktiviteter eller — endnu vigtigere — forbindelser mellem
forskellige økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige aktører og sektorer.

kan endog munde ud i samarbejdsprojekter, fordi der skabes kontakt mellem forskellige Leader-grupper.
Der findes forskellige typer netværk:
■

Institutionelle netværk

Disse finansieres af Europa-Kommissionen, der også definerer deres funktioner. EU støtter netværksstrukturer på
både europæisk og nationalt plan, som skaber forbindelse
mellem Leader-grupper, myndigheder og alle andre interesserede partnere, der arbejder med udvikling af landdistrikter. Fra 2007 findes der følgende former for institutionelle netværk:

Særtræk 6. Netværkssamarbejde

•

Netværkssamarbejde kan være udveksling af resultater,
erfaring og knowhow mellem Leader-grupper, landdistrikter, administrationer og organisationer, der deltager i
udviklingen af EU’s landdistrikter, uanset om de er direkte
støttemodtagere under Leader eller ikke. Netværkssamarbejde kan udnyttes til at overføre god praksis, formidle
innovation og bygge videre på de lokale deltageres erfaringer. Netværk skaber forbindelse mellem folk, projekter
og landdistrikter og kan dermed bidrage til at modvirke
den isolation, som nogle landdistrikter befinder sig i. Det

•

et europæisk netværk for udvikling af landdistrikter
(under Kommissionens ledelse)
et nationalt netværk for landdistrikter, som skal etableres i den enkelte medlemsstat.

Netværksaktiviteter er normalt udelukkende centreret
omkring Leader, men fra 2007 vil de være rettet mod en
meget bredere vifte af udviklingsspørgsmål. Netværkene
vil få ekspertbistand og kunne gennemføre praktiske aktiviteter såsom udarbejdelse af publikationer om forskellige aspekter af landdistriktsudvikling, afholde seminarer,
analysere de forskellige aktiviteter for at finde frem til god
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praksis, identificere udviklingstendenser i landdistrikterne,
drive websteder, hjælpe Leader-grupper med at finde
potentielle partnere og iværksætte samarbejdsprojekter.
Det europæiske netværk fungerer også som mødested for
nationale netværk og myndigheder i hver medlemsstat,
så der kan udveksles erfaringer på europæisk plan. Deltagelse i netværksaktiviteter er obligatorisk for alle Leadergrupper, som modtager økonomisk støtte fra EU, men
andre grupper er velkomne til at bidrage med deres viden
og erfaringer.
■

Nationale, regionale og lokale netværk

I nogle medlemsstater er der også etableret eller opstået
mere uformelle netværk eller sammenslutninger af Leader-grupper på lokalt, regionalt og nationalt plan (f.eks.
netværket af irske og græske grupper) og på europæisk
plan (som det uformelle Leader-netværk for udvikling af
landdistrikter, ELARD, se afsnittet om kontaktpunkter).
Særtræk 7. Samarbejde
Samarbejde går et skridt længere end netværk. Her gennemfører en lokal aktionsgruppe et fælles projekt med
en anden LAG eller en gruppe, der gennemfører noget
lignende i en anden region, medlemsstat, ja, endog i et
tredjeland.
Samarbejde kan hjælpe Leader-grupperne med at sætte
skub i deres lokale aktiviteter. Derved får de mulighed for
at løse bestemte problemer eller tilføre de lokale ressourcer mere værdi. Det kan f.eks. være en måde at opnå den
nødvendige kritiske masse til at gøre et specifikt projekt
levedygtigt eller få igangsat supplerende aktiviteter, f.eks.
fælles markedsføring i forskellige regioner, hvis områder
har specialiseret sig i samme produkt (kastanjer, uld e.l.),
eller udvikle fælles turismetiltag baseret på en fælles kulturarv (keltisk, romersk osv.).
Samarbejdsprojekter er ikke bare erfaringsudveksling. Der
skal være tale om et konkret, fælles projekt, som ideelt set
skal forvaltes under en fælles struktur. Der er to forskellige
former for samarbejde under Leader:

•

Samarbejde mellem to eller flere områder: Det betyder samarbejde mellem forskellige landdistrikter i
samme medlemsstat. Det kan være mellem Leadergrupper eller andre lokale grupper, der følger samme
deltagelsesbaserede fremgangsmåde.

•

Tværnationalt samarbejde: Det betyder samarbejde
mellem Leader-grupper fra mindst to medlemsstater
eller med grupper i tredjelande, som følger samme
fremgangsmåde.
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3.

Gennemførelse af Leader
på lokalt plan

De syv særlige karakteristika forklarer, hvad Leadermetoden handler om. At omsætte disse principper til
praksis betyder, at der udarbejdes lokale strategier, og
at lokale borgere deltager i aktiviteterne. I dette afsnit
beskrives nogle af grundtrinene for, hvordan man gennemfører Leader i områder, hvor fremgangsmåden
benyttes for første gang. Afsnittet er ikke et forsøg på
at beskrive alle de situationer, der kan opstå — det er
Leader-aktiviteterne alt for forskelligartede til.
Inddragelsen af lokale aktører i områder, der aldrig før har
stiftet bekendtskab med Leader, begynder normalt, når en
medlemsstat eller region på et tidspunkt i fremtiden vil få
adgang til Leader (f.eks. i forbindelse med tiltrædelse af
EU) og derfor offentliggør en åben indkaldelse af forslag til
potentielle Leader-grupper (4).
Ideelt set består gennemførelsen af Leader-processen af
følgende trin.

a) Kapacitetsopbygning
Det er det allerførste trin i gennemførelsen af Leader-metoden på lokalt plan. Hvis denne innovative metode skal
fungere godt, skal de lokale aktører have eller erhverve de
nødvendige kvalifikationer — den nødvendige kapacitet
— i henseende til projektidéer og knowhow, hvilke menneskelige ressourcer der skal afsættes til bestemte aktiviteter og naturligvis økonomisk viden til at styre disse aktiviteter. Tidligere kunne man beskrive denne proces som
»learning by doing«. I dag gør de mange erfaringer det
hele lidt lettere. Netværk og andre kommunikationsværktøjer er en stor hjælp, når denne kapacitet skal skabes, ikke
kun fordi man kan indhente oplysninger om Leader, men
også fordi det kan skabe interesse hos de lokale aktører for
at være med til at udarbejde en lokal udviklingsstrategi
og projekter, så der kan skabes den nødvendige kritiske
masse. Kapacitetsopbygning er ikke en enkeltstående aktivitet, men en fælles indsats, hvor de forskellige deltagere
får kendskab til processen og dens gennemførelse og dermed sættes i stand til at formidle, deltage i og drage fordel
af den.
(4)

Er der tale om eksisterende medlemsstater, kan en tilsvarende proces indledes, når medlemsstaterne eller regionerne tilrettelægger en ny udvælgelsesproces til Leader-grupper i begyndelsen af en ny programmeringsperiode, og hvor et eller flere landdistrikter i det pågældende land, som endnu
ikke har modtaget støtte under Leader, kan ansøge.

b) Kontakt mellem lokale aktører
Andet trin er ofte møder eller seminarer i lokalområdet,
hvor de interesserede parter kan komme i forbindelse
med hinanden, få nye idéer og diskutere behovene i deres
region på et sundt grundlag. Der findes mange muligheder for at samle lokale aktører — seminarer og workshopper, offentlige møder, medier og telekommunikation samt
messer og udstillinger er nogle af de almindeligste måder
at skabe kontakt mellem lokale aktører, så de kan drøfte
spørgsmål af fælles interesse og udveksle meninger og
idéer til projekter i det pågældende område

c)

Analyse af området

En detaljeret analyse af det pågældende landdistrikt er af
afgørende betydning. Analysen er normalt koncentreret
om at identificere den »lokale kapital«, dvs. områdets aktiver (folk, aktiviteter, landskaber, arv, knowhow osv.), ikke
for at få en formel opgørelse, men for at undersøge, hvilke
enestående muligheder området rummer. En analyse af
disse særtræk og hovedpunkterne i den områdebaserede
analyse kan danne grundlag for en strategi for udvikling
af det specifikke lokalområde. En områdebaseret analyse
forpligter også alle de lokale aktører til at beskrive en
mellem- til mellemlangsigtet vision for området. Selvom
ekspertviden er værdifuld i denne analyse, er det vigtigt,
at deltagerne får mulighed for at diskutere de forskellige
visioner for fremtiden og den bedste strategi for området
offentligt, så der kan opnås den størst mulige enighed.

d) Kortlægning af eksisterende aktiviteter/
initiativer
Et vigtigt trin i Leader-processen (og som hænger sammen
med områdeanalysen) er, at de lokale aktører drøfter de
udviklingsforanstaltninger, som enten er gennemført eller
planlagt for området. Det er vigtigt at få fastslået, hvilke
initiativer der allerede findes, hvis disse skal kunne danne
grundlag for eller udskiftes med fremtidige aktiviteter. Det
mindsker også risikoen for overlapninger.

e) Oprettelse af et partnerskab
I bottom up-metodens analysefase skabes der viden og
engagement, så man kan analysere landdistriktets styrker og svagheder og efterfølgende fastslå dets behov og
forventninger (ved hjælp af en deltagelsesbaseret analysemetode). Denne fase er henvendt til hele samfundet,
ikke kun de aktive grupper i spidsen for processen. I henhold til bottom up-metoden skal de forskellige interesse-
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grupper deltage i fastlæggelsen af de strategiske valg for
lokalområdet (dvs. prioriteringer/projekter, der skal ansøges om økonomisk støtte til osv.). Det kan evt. ske ved, at
der nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper.
Når de lokale aktører får indblik i områdeanalysen, bliver
det lettere at finde frem til, hvem der skal med i det offentlig-private partnerskab og stå for gennemførelsen. Sidste
fase er oprettelsen af en LAG. LAG’en er det partnerskab,
som i praksis gennemfører den udviklingsstrategi, der er
vedtaget for og af lokalsamfundet.

f)

Udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi

Den lokale udviklingsstrategi formaliseres i et dokument.
Her beskrives målsætningerne, de strategiske prioriteringer
defineres, og man fastlægger den rækkefølge, som aktiviteterne skal gennemføres i. Den lokale udviklingsstrategi danner grundlag for LAG’ens støtteansøgning, der indsendes til
den forslagsindkaldelse, som medlemsstaterne/regionerne
arrangerer for Leader. Medlemsstaterne eller regionerne
udvælger de LAG’er, der skal tildeles støtte, og afsætter et
budget til dem til gennemførelsen af deres lokale strategier.
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4.

Leader i fremtiden:
mainstreaming

Det konkluderes i en nyere gennemgang af EU’s politik for udvikling af landdistrikter, at Leader har nået
et modenhedsniveau, som tillader landdistrikterne at
gennemføre Leader-metoden i den bredere planlægning for udviklingen i disse områder. Adskillige af de
medlemsstater, som kom med i EU i 2004, har allerede
indført foranstaltninger af Leader-typen i deres programmer for 2004-2006.

Den næste programmeringsperiode (2007-2013)
a) Ny vægt på Leader
Den 20. september 2005 vedtog Rådet en ny forordning
om støtte til udvikling af landdistrikterne for programmeringsperioden 2007-2013 (5). Her er der lagt større vægt på
Leader-metoden. I den kommende periode skal alle programmer for udvikling af landdistrikterne have en Leaderkomponent, således at man overalt kan gennemføre lokale
bottom up-udviklingsstrategier. Mindst 5 % af det samlede
EU-bidrag til hvert program skal forbeholdes Leader (som
en særskilt »Leader-akse« inden for programmernes rammer). Denne procentsats skal indfases for de EU-10-medlemsstater (6), der gennemsnitligt kun anvender 2,5 % til
Leader i 2007-2013 på grund af deres mere begrænsede
erfaring med Leader-metoden. Medlemsstaterne eller
regionerne udvælger LAG’er på grundlag af deres forslag
til lokale udviklingsstrategier. Under hvert program skal

(5)

(6)

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte
til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), EUT L 277 af 21.10.2005.

der ydes økonomisk støtte til kapacitetsopbygning og
udarbejdelse af de lokalstrategier, driftsomkostninger til
LAG-strukturer, gennemførelse af de lokale udviklingsstrategier og samarbejdsprojekter mellem LAG’er. Netværksstrukturerne vil også blive styrket med iværksættelsen af
det europæiske netværk for udvikling af landdistrikterne
(se afsnit 2, særtræk 6).

b) Fokus på de nye medlemsstater
og tiltrædelseslandene
Landbrugsaktiviteter spiller en særlig vigtig rolle i udviklingen af landdistrikterne i EU’s nye medlemsstater og tiltrædelseslandene. Det seneste årtis institutionelle og strukturelle ændringer i landbrugssektoren har skabt en højere
langtidsarbejdsløshed, affolkning af visse områder og en
nedgang i udbuddet af serviceydelser og infrastruktur.
Styrkelsen af Leaders bottom up-metode bliver også et
vigtigt aspekt for de lande, som ønsker medlemskab af EU.
Metoden giver de lokale myndigheder og samfund mere
at skulle have sagt i udformningen og gennemførelsen
af programmerne, og det bliver muligt at opfylde lokale
behov. Denne metode tager udgangspunkt i et landdistrikt som et geografisk område i højere grad end i områdets landbrugssektor som sådan. Mange af disse lande har
kun begrænset erfaring fra de seneste år med denne form
for deltagelsesbaseret fremgangsmåde. Siden de 10 nye
landes tiltrædelse af EU i maj 2004 har de haft mulighed for
at ansøge om midler til en foranstaltning af Leader-typen
fra EUGFL (7), Garantisektionen. 6 af de 10 nye medlemsstater har medtaget en foranstaltning af Leader-typen
i deres mål 1-programmer (8). Der vil blive lagt stor vægt
på opbygning af den administrative kapacitet til f.eks. at
fremme og støtte etableringen af LAG’er.

(7)

Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

(8)

Mål 1 under strukturfondene fremmer udvikling og strukturtilpasninger
i regioner med et udviklingsmæssigt underslæb.

De 10 nye medlemsstater, som tiltrådte EU i maj 2004.
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5.

Kontaktpunkter
for yderligere information
om Leader-metoden

a) Det Europæiske Leader-Observatorium,
nedsat af Europa-Kommissionen

c)

Andre nyttige netværk

Elard (det uformelle Leader-netværk for udvikling af landdistrikter)
Elard er en ikke-udbyttegivende sammenslutning, der blev
grundlagt i 1999, og som repræsenterer over 600 LAG’er
fra 9 EU-medlemsstater, enten gennem deres nationale
netværk eller som individuelle medlemmer.
http://personal.telefonica.terra.es/web/elard/
Prepare (Partnership for Rural Europe)

Leader-Observatoriets websted indeholder nyttige oplysninger om alle aspekter af Leader. Menuerne på webstedet og de generelle oplysninger findes på alle sprog i det
udvidede EU. Klik her:
http://ec.europa.eu/leaderplus
På webstedet er der også links til de nationale netværksenheders websteder.

Sigtet med Prepare-programmet er at styrke civilsamfundet i landdistrikterne, især i de 10 nye medlemsstater og
tiltrædelseslandene, og at fremme tværnationale udvekslinger om udvikling i landdistrikter. Fokus ligger især på
fremme af partnerskaber mellem ngo’er og myndigheder i
landdistrikter og derfor også på Leader-metoden.
http://www.preparenetwork.org/index.php

Leader+ Observatory Contact Point:
contact.point@leaderplus.org
Tlf. (32-2) 235 20 20
Fax (32-2) 280 04 38
Mere generel information om EU’s foranstaltninger til
udvikling af landdistrikter findes på:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/index_en.htm

b) Nationalt/regionalt plan
De mest umiddelbare informationskilder skal nok findes
på nationalt/regionalt plan, dog afhængigt af det pågældende lands programmeringsstruktur. Her kan ikke gives
en udtømmende liste, men man kan kontakte kendte
nationale kilder eller gå ind på de links, der er angivet på
følgende websteder:
For eksisterende EU-medlemsstater
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/
memberstates/index_en.htm
For tiltrædelseslande og kandidatlande
http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
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d) Leader-publikationer
De seneste Leader+-publikationer fra Det Europæiske
Observatorium (Leader+ Flash News og Leader+ Magazine) kan ses på Leader+’ websted (se 5 a).
Leader+ Magazine udkommer tre gange om året og indeholder information om projekter, der er gennemført eller
gennemføres under Leader+. Bladet indeholder praktiske
eksempler på projekter.
Flash News giver regelmæssige nyheder om, hvad der
sker inden for udviklingen af landdistrikter, både om Lea-

der-aktiviteter og publikationer på EU-niveau. Det er et
godt startsted at hente information om Leader, og på den
interaktive side kan man indsende sine egne bidrag og tilmelde sig som abonnent.
Man kan tilmelde sig online og få abonnement på Leader+
Magazine og Flash News.
Medlemsstaternes nationale netværk udarbejder også
regelmæssigt publikationer, som kan downloades her:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications/
nnu_en.htm
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6.

Eksempler på Leader
i praksis

Leaders store betydning fremgår tydeligt af de mange
værdifulde projekter, hvortil der er ydet støtte i de
seneste år, og som har haft stor betydning for dagliglivet i landdistrikterne. Nedenstående eksempler er
en smagsprøve på de mange forskellige og kreative
strategier, som LAG’erne har gennemført i Europas
regioner. De viser også, hvordan LAG’erne har gjort
god brug af mulighederne for samarbejde på regionalt, nationalt og europæisk plan og for at deltage i
netværk og udveksle erfaring og god praksis.
Pkt. a)-c) er eksempler på lokale projekter gennemført af
LAG’er, mens d) er et eksempel på et tværnationalt samarbejdsprojekt mellem LAG’er i to medlemsstater.

a) En strategi for kvalitetsprodukter fra
Montiferru-regionen i Sardinien (Italien)
Region, distrikt:

Sardinien

Navn på LAG:

LAG Montiferru,
Barigadu, Sinis

som er baseret på husdyr og små håndværksbaserede virksomheder. Dette er opnået ved at

•
•
•
•

tilføre værdi til de lokale produkter og lette deres
adgang til lokale markeder
sikre naturressourcer, der er i fare for at forsvinde
styrke Montiferrus image
genetablere lokalsamfundets sociokulturelle arv (de
vaner og skikke, som tidligere karakteriserede områdets livsform).

LAG’en har arbejdet med at tilføre værdi og hjælpe de
lokalt producerede landbrugsfødevarer med at komme
frem til markedet. Projektet drejer sig om en typisk lokal
ost kaldet Casizolu, som laves af mælk fra en bestemt
kvægrace, modicano sarda. Køerne græsser på uindhegnede græsområder, og deres mælk har en ganske tydelig
smag af træ og blade. Investeringerne i casizolu-osteproduktionen har især været rettet mod forbedring af produktionsprocessen, planlægning af fødevaresikkerhed,
uddannelseskurser, finansiering af fremstillingssystem,
markedsføringsbistand, netværk med andre lokale kvalitetsprodukter (honning, ekstra jomfruolivenolie og malvasia-vin), styrkelse af ostens tilstedeværelse i kvalitetsfødevaresektoren samt hjælp til producenter til at opfylde
markedets behov gennem teknikker til administration af
forsyningskæden.

Samlede projektomkostninger: 8 080 EUR (9)

Kontaktpersonens navn: Salvatore Polo

EU:

4 096 EUR

Adresse:

Andre offentlige midler:

2 619 EUR

Piazza Mannu snc Seneghe,
I-09070 Seneghe

Private midler:

1 365 EUR

Tlf.:

(39) 078 35 41 32

Siden 1950’erne er mange indbyggere fra MontiferruLAG’ens område, der omfatter Barigadu og Sinis, flyttet til
byerne. Landbruget og mange andre traditionelle aktiviteter har derfor mistet deres arbejdskraft og også den
viden og de færdigheder, der er nødvendige for at producere regionens traditionelle produkter. Den gradvise
forværring af den demografiske situation påvirkede i
høj grad lokalsamfundet og skabte en følelse af tab af
den lokale identitet på grund af de traditionelle sæders
og skikkes forsvinden. Der er også opstået miljøproblemer på grund af nedgangen i landbrugsaktiviteter,
f.eks. jorderosion og tab af økotyper og endemiske
arter.

Fax:

(39) 078 35 41 32

E-post:

galmbs@tiscali.it

Hovedformålet med LAG Montiferru har været at puste
nyt liv i det samfundsøkonomiske system i regionen,

(9)

Samlede projektomkostninger er her udgifterne til det specifikke
projekt, ikke det samlede budget for den pågældende LAG.
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b) Nyt liv til strå- og rørhøsten i Norfolk
Broads (Det Forenede Kongerige)
Region, distrikt:

Norfolk

Navn på LAG:

Broads & Rivers

Samlede projektomkostninger: 172 425 EUR
EU:

58 820 EUR

Andre offentlige midler:

113 605 EUR

Et særtræk ved Norfolk Broad’s landskab er de store mængder strå, siv og rør, der omkranser områdets berømte vandveje. Naturfredningsfolk betragter disse vådområder som
et vigtigt internationalt habitat med sjældne planter og
dyr. Disse områder kan kun bevares, hvis strå, rør og siv
regelmæssigt beskæres. Væksterne er traditionelt blevet
høstet kommercielt til brug som tækkemateriale, hvilket
har sikret en forbindelse mellem områdets bygningsarv og
det naturlige miljø.
Trods moderniseringer har Broad’s rør- og stråindustri haft
det meget svært, hvilket til dels skyldes import og deraf
følgende lave priser. De eksisterende rørhøstere har ikke
kunnet anskaffe det fornødne maskineri, og industrien har
ikke kunnet tiltrække nye folk til at erstatte dem, der går
på pension. En undersøgelse fra 2002 viste, at der kun var
20 kommercielle rør- og stråhøstere tilbage, og af dem var
kun ganske få under 30 år, mens mange nærmede sig (eller
var over) pensionsalderen. Stemningen var ikke den bedste, og mange høstere nærede mistillid til naturfrednings-

organisationerne, fordi de foretrak at lade frivillige forvalte
strå- og rørområderne.
Midlerne fra Leader+ bliver brugt til at sætte de forsømte
områder i stand igen. Det skaber mulighed for at etablere
nye virksomheder og øger samtidig effektiviteten og indtægterne i de eksisterende, f.eks. fordi de kan få nyt maskineri, men det forbedrer også LAG-medlemmernes indtjeningspotentiale uden for sæsonen. Der har også været
mindre konkrete fordele såsom oprettelsen af en forening,
som har gjort det lettere for miljøorganisationerne og
andre at høre, hvad rør- og stråvirksomhederne mener
som gruppe om emner som målrettet genopretning af
åbredderne.
Dette første projekt førte til, at man fik standset nedgangen i den lokale strå- og rørhøstindustri og i høj grad styrket tilliden og optimismen. Et andet projekt er nu blevet
godkendt. Det vedrører industriens langsigtede behov
og har til formål at tiltrække og støtte nytilkomne, øge de
eksisterende virksomheders effektivitet og indkomst og
øge kendskabet til Broad’s rør og strå.
Kontaktpersonens navn: Malcolm Hackett,
Adresse :

Economic Development Unit,
Norfolk County Council,
County Hall, Martineau Lane
Norwich NR1 2DH

Tlf.:

(44) 1603 22 89 60

Fax:

(44) 1603 22 33 45

E-post:

malcolm.hackett@norfolk.gov.uk

Websted:

www.broadsandrivers.org.uk

c)

Fremtid med respekt for fortiden

Region, distrikt:

Det sydlige Kymi

Navn på LAG:

Sepra

Samlede projektomkostninger: 59 436 EUR
EU:

22 968 EUR

Andre offentlige midler:

22 968 EUR

Private midler:

13 500 EUR

Sepra er en registreret forening, der er aktiv i landdistrikterne i det sydlige Kymis otte kommuner og arbejder for at fremme selvstændige aktiviteter i lokalbefolkningen.
Foreningen, der har udarbejdet et udviklingsprogram
for området, har ansøgt om Leader+-støtte til forskellige
projekter for perioden 2000-2006. Udviklingsprogrammet
består af små udviklingsprojekter, som er baseret på indbyggernes egne idéer. Budgettet er omkring 1,2 mio. EUR
årligt, hvoraf 30 % kommer fra EU, 18 % fra den finske stat,
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12 % fra de otte kommuner og 40 % fra områdets indbyggere.
Der er ca. 57 000 indbyggere i Sepra-området. Befolkningstallet er gået støt tilbage i de sidste 30 år. Det gælder
for både landdistrikter, boligområder og byer. Størstedelen af befolkningen er afhængig af industri eller offentlige
ydelser, og der har kun været en langsom udvikling i antallet af små virksomheder. Programmets hovedprincip er
at fremme udviklingen af et godt, sikkert miljø, som også
kan skaffe lokalbefolkningen et udkomme. Alle programmets aktiviteter er baseret på respekt for områdets historie, natur og lokalbefolkning. Programmet har to hovedtemaer: udnyttelse af natur- og kulturressourcer og øget
samspil mellem land og by.
Programmet sigter mod at nå disse mål ved at:

•
•
•
•
•
•

forbedre landsbyernes og de øvrige samfunds funktioner
udvikle turismen og andre servicefag
fremme, markedsføre og udvikle nye og eksisterende
lokalprodukter
støtte nye små virksomheder
udnytte beliggenheden tæt på Rusland og Estland
og udvikle andre internationale forbindelser
etablere faciliteter, hvor folk fra by og land kan
mødes.

Udviklingsprogrammet er centreret omkring informationsteknologi, miljøbeskyttelse og især unge.
Kontaktpersonens navn: Marja Sorvo
Adresse:

Helsingintie 1A,
FIN-49400 Hamina

Tlf.:

(358-44) 277 45 14

Fax:

(358-5) 230 45 15

E-post:

marja.sorvo@seprat.net

Websted:

www.seprat.net

d) Tværnational uddannelse
i kulturvejledning og forvaltning
af regionale museer: samarbejde giver
tre alperegioner nye perspektiver
Medlemsstater:

Østrig og Tyskland

Regioner, distrikter:

Land Tyrol (Østrig),
Regierungsbezirke
Schwaben og
Oberbayern (Tyskland)

Navn på LAG’er:

Außerfern (Østrig),
Auerbergland
(Tyskland),
Ostallgäu (Tyskland)

Samlede projektomkostninger: 30 000 EUR
EU:

15 000 EUR

Private midler:

15 000 EUR

Regionerne Auerbergland og Ostallgäu i Tyskland og Ausserfern i Østrig har etableret et tværnationalt projekt med
104 deltagere, 24 undervisere og 47 workshopper, som
dækker 20 forskellige moduler. Projektet tager sigte på at
udnytte de fælles træk ved kulturen og historien i disse tre
områder, der alle ligger i de bayersk-østrigske Alper.
LAG’erne begyndte med et idéudvekslingsmøde mellem
regionens direktører. Konklusionen på mødet blev, at der
i udviklingsstrategierne for de tre naboaktionsgrupper var
mange fælles mål og dermed mange muligheder for fremtidigt samarbejde. Da tværnationale samarbejdsprojekter
er mere komplicerede og indebærer større risici end lokale
projekter, begyndte de tre Leader+-direktører at lede efter
en solid samarbejdsplatform. De vidste fra starten, at en
forudsætning for et vellykket tværnationalt projekt er en
fast tro på, at det vil være til fordel for alle tre LAG’er. Efter
en kritisk og omfattende projektevaluering besluttede de
at bygge samarbejdet op omkring en styrkelse af forbindelsen mellem de to områder: kultur/historie og turisme/
beskæftigelse. Projektet vil i kraft af forbindelsen mellem
turisme og kultur skabe øget beskæftigelse, navnlig for
kvinder, og styrke båndet mellem lokalområdet og dets
historie i unge menneskers bevidsthed.
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For at se nogle eksempler på bedste praksis tog de tre aktionsgruppeledere kontakt til den italienske aktionsgruppe
Val Venosta i Sydtyrol, som havde gennemført et lignende
projekt under Leader.
Kontaktpersonens navn: Günter Salchner
Adresse:

REA Außerfern, Kohlplatz 7,
A-6600 Pflach

Tlf.:

(43-5672) 623 87

Fax:

(43-5672) 623 87 139

E-post:

rea@allesausserfern.at

Websted:

http://www.allesausserfern.at/
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