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1. Ievads
1.1. Norādījumu ievads
Šo norādījumu mērķis ir izskaidrot LEADER sadarbības pasākumu nozīmi saistībā ar lauku
attīstības programmām 2014.–2020. gadā.
Šie norādījumi būtu jāuzskata par informatīvu atsauces dokumentu, un tie nerada jaunus
tiesību aktu noteikumus. Jebkurā gadījumā interpretēt Kopienas tiesību aktus ir Eiropas Tiesas
pienākums.
Šis dokuments papildina Vadlīnijas sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA), ko izdeva
četri par ESI fondiem atbildīgie Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti (ĢD) 1 un kas jau
atspoguļo sadarbības pasākumus sabiedrības virzītā vietējā attīstībā, kā paredzēts Kopīgo
noteikumu regulā (KNR) un ELFLA regulā2 un EJZF3 regulā.
1.2. LEADER/SVVA ievads ELFLA 2014.–2020. gadā
Laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam ELFLA atbalstīs starpvalstu un starpteritoriju
sadarbības projektus, ko vietējās rīcības grupas realizēs, īstenojot saistībā ar SVVA/LEADER
pieeju atlasītās vietējās attīstības stratēģijas.
Atbalsts sadarbībai ir obligāts LEADER pasākumu elements. Lauku attīstības programmās ir
jābūt iekļautam sagatavošanās atbalstam sadarbības pasākumiem un atbalstam sadarbības
projektiem. Tas ir ieteicams, taču vietējo rīcības grupu līmenī tas nav obligāts. Atsevišķas
vietējās rīcības grupas var brīvi izvēlēties, vai izmantot vai neizmantot pieejamo atbalstu
sadarbības projektiem.
1.3. LEADER/SVVA paredzētās sadarbības pamatojums
Sadarbība ir veids, kā paplašināt vietējo perspektīvu un attiecīgajā reģionā ieviest jaunas
zināšanas, lai uzlabotu vietējās stratēģijas. Tā var sekmēt inovācijas attiecībā uz vietējās
attīstības pasākumiem un palīdzēt uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot spēju
veidošanu un jaunu darījumu partneru piesaisti un izplatot inovācijas, zinātību un jaunas
prasmes.
Papildus iespējamajām priekšrocībām, ko sniedz starpteritoriju sadarbība (dalībvalstīs),
starpvalstu sadarbība vietējai attīstībai nodrošina papildu Eiropas pievienoto vērtību.
Vietējās rīcības grupas aptvertās darbības teritorijas sadarbība ar citiem ģeogrāfiskajiem
apgabaliem var būt jebkuras SVVA/LEADER vietējās attīstības stratēģijas būtiska
sastāvdaļa vai šīs stratēģijas papildu ieguvums. Tai var būt dažādas stadijas, sākot ar
pieredzes apmaiņu un beidzot ar daudzsološas prakses nodošanu kopējā darbībā. Sadarbība ar
citām teritorijām SVVA/LEADER pieejas īstenošanā var būt stratēģisks instruments, ko
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Eiropas strukturālie un investīciju fondi
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Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
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Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
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vietējās rīcības grupas var izmantot, lai sasniegtu dažiem projektiem vajadzīgo kritisko
masu vai lai apmainītos ar papildu resursiem un zināšanām.
2. LEADER sadarbības pasākumu juridiskais pamats
Sadarbība saistībā ar LEADER pieeju balstās uz dažādām tiesību normām.
Regula Nr. 1303/2013 (KNR):
32. pants. Sabiedrības virzīta vietējā attīstība
2. Sabiedrības virzīta vietējā attīstība ir:
d) tāda, ko strukturē, ņemot vērā vietējās vajadzības un potenciālu, un kas paredz inovatīvas iezīmes vietējā
kontekstā, tīklu veidošanu un attiecīgā gadījumā sadarbību.
34. pants. Vietējās rīcības grupas
3. Vietējās rīcības grupas uzdevumi ir šādi:
f) atlasīt darbības un noteikt atbalsta summu, un — attiecīgā gadījumā — iesniegt priekšlikumus par atbilstības
galīgo pārbaudi atbildīgajai struktūrai pirms apstiprināšanas;
5. Attiecībā uz vietējo rīcības grupu sadarbības pasākumiem, kas minēti 35. panta 1. punkta c) apakšpunktā,
uzdevumus, kas izklāstīti šā panta 3. punkta f) apakšpunktā, var veikt atbildīgā vadošā iestāde.
35. pants. Atbalsts no ESI fondiem sabiedrības virzītai vietējai attīstībai
1. Atbalsts no attiecīgajiem ESI fondiem sabiedrības virzītai vietējai attīstībai ietver:
c) vietējās rīcības grupas sadarbības pasākumu sagatavošanu un īstenošanu;
Regula Nr. 1305/2013 (ELFLA regula):
44. pants. LEADER sadarbības pasākumi
1. Atbalstu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. panta 1. punktā, piešķir:
a) sadarbības projektiem dalībvalsts iekšienē (starpteritoriju sadarbība) vai sadarbības projektiem starp
teritorijām vairākās dalībvalstīs vai ar teritorijām trešās valstīs (starpvalstu sadarbība);
b) kā tehnisku sagatavošanās atbalstu starpteritoriju un starpvalstu sadarbības projektiem ar nosacījumu, ka
vietējās rīcības grupas spēj pierādīt, ka tās plāno īstenot konkrētu projektu.
2. Bez citām vietējās rīcības grupām par vietējās rīcības grupas partneriem ELFLA satvarā var būt:
a) vietējo publiskā un privātā sektora partneru grupa lauku teritorijā, kas īsteno vietējās attīstības stratēģiju
Savienībā vai ārpus tās;
b) vietējo publiskā un privātā sektora partneru grupa, kas neatrodas lauku teritorijā un īsteno vietējās attīstības
stratēģiju.
3. Gadījumos, kad sadarbības projektus neizvēlas vietējās rīcības grupas, dalībvalstis izveido nepārtrauktas
pieteikšanās sistēmu.
Vēlākais divus gadus pēc to lauku attīstības programmu apstiprināšanas dienas tās publisko valsts vai reģionālās
administratīvās procedūras, kas attiecas uz starpvalstu sadarbības projektu atlasi, un atbilstīgo izmaksu
sarakstu.
Kompetentā iestāde apstiprina sadarbības projektu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc projekta pieteikuma
iesniegšanas dienas.
4) Dalībvalstis paziņo Komisijai apstiprinātos starpvalstu sadarbības projektus.
52. pants. Eiropas tīkls lauku attīstībai
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3. Tīklam ir šādi uzdevumi: (..)
g) atbalstīt valsts mēroga tīklus un starpvalstu sadarbības iniciatīvas un darbību un pieredzes apmaiņu lauku
attīstības jomā ar sadarbības tīkliem trešās valstīs;
h) tieši attiecībā uz vietējām rīcības grupām: (..)
ii) sadarboties ar ERAF, ESF un EJZF izveidotajām tīklu veidošanas un tehniskā atbalsta struktūrām vietējās
attīstības sekmēšanai attiecībā uz to vietējās attīstības pasākumiem un starpvalstu sadarbību.
54. pants. Valsts lauku tīkls
3. ELFLA atbalstu saskaņā ar 51. panta 3. punktu izmanto: (..)
b) lai sagatavotu un īstenotu rīcības plānu, kurš attiecas vismaz uz šādām darbībām: (..)
iii) darbības attiecībā uz vietējo rīcības grupu apmācības un sadarbības tīklu veidošanas nodrošināšanu un jo
īpaši tehnisko atbalstu starpteritoriju un starpvalstu sadarbībai, vietējo rīcības grupu sadarbības veicināšanu un
partneru meklēšanu 35. pantā minētajam pasākumam, (..).

3. Atbilstības ELFLA nosacījumi4
3.1. Vispārīgie principi


Ģeogrāfiskā darbības joma

ELFLA/LEADER pieejas vietējo rīcības grupu iespējamo sadarbības partneru ģeogrāfiskā
darbības joma ir aprakstīta ELFLA regulas 44. panta 2. punktā. Jo īpaši šajā pantā ir noteikts,
ka vietējo rīcības grupu partneri var būt no Eiropas Savienības un ārpus tās. Partneri no
Eiropas Savienības var būt no lauku apgabaliem un pilsētām. Tomēr partneri, kas nav no
Eiropas Savienības, var būt tikai no lauku apgabaliem.
Lai maksimāli izmantotu sadarbības iespējamās priekšrocības, vadošajām iestādēm
nevajadzētu lieki ierobežot sadarbības ģeogrāfisko darbības jomu. Lai gan vietējās rīcības
grupas var sadarboties ar partnerībām pilsētās vai apvidos ārpus ES, ELFLA finansējumu var
saņemt tikai vietējās attīstības stratēģijas / vietējo rīcības grupu pasākumi, kas atlasīti saskaņā
ar SVVA/LEADER pieejas pasākumiem lauku attīstības programmā. Ir jāievēro noteikumi par
darbību atbilstību atkarībā no to norises vietas attiecībā uz ESI fondiem (skatīt KNR
70. pantu), jo īpaši attiecībā uz izdevumiem trešās valstīs.


Partneru veidi

Nosakot sadarbības noteikumus, vadošajām iestādēm būtu jānosaka dažādiem iespējamajiem
partneriem izmantot dažādus partnerību veidus, kas sastopami Savienības ģeogrāfiskajā
4

Eiropas Tīkls lauku attīstībai, izmantojot “LEADER Gateway”, ir izstrādājis visaptverošas “LEADER
starpvalstu sadarbības pamatnostādnes”, kas var būt noderīgs instruments, lai palīdzētu izstrādāt sadarbības
programmu speciālu pieeju. Tas ir arī publicējis faktu lapas ar dalībvalstīm svarīgu informāciju par starpvalstu
sadarbības noteikumiem un procedūrām laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam: http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/leader/tnc_guide/en/tnc_guide_en.html
Eiropas Tīkla lauku attīstībai LEADER 3. fokusgrupas ziņojumā (“LEADER sadarbības pasākumu īstenošana”)
ietver arī vērtīgu analīzi un ierosinājumus: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/focusgroups/en/focus-group-3_en.html
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apgabalā un ārpus tā. Jo īpaši tām nevajadzētu izslēgt sadarbību starp vietējām rīcības grupām
un partnerībām, kas nav vietējās rīcības grupas.
ELFLA regulas 44. panta 2. punktā ir noteikts, ka LEADER vietējās rīcības grupas sadarbības
projekta partneris, kas nav cita vietējā rīcības grupa, var būt “vietējo publiskā un privātā
sektora partneru grupa .., kas īsteno vietējās attīstības stratēģiju”. Tas nozīmē, ka šīs grupas
darbības jomai ir jābūt līdzīgai attiecīgās vietējās rīcības grupas darbības jomai, tomēr tā var
neatbilst visiem KNR 33. pantā minētajiem elementiem (par “Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijām”).
Sadarbības projekta sākumā partneriem ir jāparaksta vienošanās, kurā ir skaidri noteikti katra
partnera uzdevumi.
Ieteicams partneriem iepriekš noteikt/saskaņot veicamo darbību galvenos kritērijus. Viņi var
saskaņot arī darbību veidus, kas neattiecas uz projekta darbības jomu.
Ir arī svarīgi, lai sadarbības partneri viens otru informē par projekta gaitu un jebkādām
izmaiņām projekta īstenošanā, lai varētu veikt nepieciešamās korekcijas savstarpēji saskaņotu
projekta mērķu sasniegšanai.


Sadarbības projektu atbalsta saņēmēji

Sadarbības projektiem ir jānodrošina labāka koordinēšana nekā parastiem vietējiem
projektiem. Bieži vien tiem ir arī spēcīga kopīgā vai teritoriālā dimensija. Tādos gadījumos
vēlams, lai sadarbības projekta atbalsta galīgais saņēmējs ir arī pati vietējā rīcības grupa. Tas
ir tieši paredzēts KNR 34. panta 4. punktā.


Vadošais partneris

Sadarbības projektiem nav obligāti jāizraugās vadošais partneris (dažreiz to dēvē par
koordinējošo vietējo rīcības grupu), tomēr tas ir ļoti ieteicams. Ja nav izraudzīts vadošais
partneris, ir ļoti skaidri jānodala partneru uzdevumi un jānosaka ļoti lielas un vienlīdzīgas
saistības.
Vadošā partnera uzdevumi un pienākumi parasti ir šādi:


vadīt un koordinēt projekta izstrādi, arī sagatavot partneru sadarbības vienošanos;



koordinēt un uzraudzīt katra partnera pieteikumus finansējuma saņemšanai;



vadīt un koordinēt projekta īstenošanu un katra partnera veicamos uzdevumus
(organizēt apmaiņu, kopīgo iznākumu un citus aspektus);



uzraudzīt sasniegumus un finansiālo progresu un par tiem informēt.

Citus uzdevumus un pienākumus var iekļaut atbilstīgi katra sadarbības projekta vajadzībām.
Par vadošā partnera pienākumiem jāpiešķir lielāka projekta budžeta daļa nekā citiem
partneriem. Šo pienākumu izpildi var finansēt no vietējās rīcības grupas līdzekļiem, attiecīgā
partnera sadarbības programmas budžeta līdzekļiem vai no citu projekta partneru ieguldījuma.
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3.2. Atbalsta veidi
3.2.1. Tehnisks sagatavošanās atbalsts5
Atbilstīgi KNR 35. panta 1. panta c) apakšpunktam “Atbalsts no attiecīgajiem ESI fondiem
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai ietver: vietējās rīcības grupas sadarbības pasākumu
sagatavošanu un īstenošanu.”
Tas nozīmē, ka tehnisks atbalsts sadarbības pasākumu sagatavošanai ir obligāts, un tas
būtu jāievieš visās lauku attīstības programmās visā plānošanas periodā. Šis sagatavošanās
atbalsts jau ir ticis nodrošināts daudzās programmās 2007.–2013. gada plānošanas periodā un
pat Leader+ pieejā, tomēr tagad tas ir obligāts nosacījums, lai saņemtu atbalstu sadarbībai. Tā
mērķis ir sekmēt vietējo rīcības grupu sadarbības pasākumu apguvi.
Tehniska sagatavošanās atbalsta atbilstīgās izmaksas var būt, piemēram, šādas:


izmaksas, kas saistītas ar tikšanos ar potenciālajiem partneriem (ceļa, uzturēšanās,
tulka un citas izmaksas);



projekta sagatavošanas izmaksas (piemēram, dalība pasākumos, projekta priekšizpēte,
konsultācijas īpašos jautājumos, tulkošanas izmaksas un izmaksas par papildus
izmaksas darbiniekiem).

Tomēr ir grūti paredzēt visas darbības, kas var būt vajadzīgas, lai nodrošinātu vietējo rīcības
grupu konkrētās vajadzības, gatavojot sadarbības projektu. Tāpēc ir ļoti ieteicams pārāk
neierobežot atbilstīgo izmaksu aprakstu lauku attīstības programmā.
Tehnisko sagatavošanās atbalstu var piešķirt tikai ar nosacījumu, ka vietējā rīcības grupa
pierāda, ka tā plāno īstenot konkrētu projektu. Tas nozīmē, ka tai ir vismaz jānosaka plānotā
projekta mērķi un būtība. Tomēr tehniskā sagatavošanas atbalsta saņemšana neuzliek
pienākumu īstenot šo projektu, ja, piemēram, tas nav dzīvotspējīgs. Sagatavošanas atbalsts
joprojām ir atbilstīgs, ja projekts nav īstenots, un vietējām rīcības grupām tas nebūtu
jāatmaksā.
Tehnisks sagatavošanas atbalsts nefinansē izdevumus pēc sadarbības partnerības
vienošanās parakstīšanas, jo sagatavošanas atbalsts ir jānodrošina pirms paša sadarbības
projekta īstenošanas.
Vadošās iestādes var noteikt maksimālo tehnisko sagatavošanas atbalstu un var brīvi izvēlēties
atbilstošu pieeju un kritērijus (piemēram, noteiktu apjomu vienai vietējās rīcības grupai vai
vienam pieteikumam utt.)
3.2.2. Atbalsts sadarbības projektam6
Sadarbības projekta pasākumu finansēšanai var izmantot arī ELFLA atbalstu.
Sadarbības projektam būtu jābūt konkrētai darbībai ar skaidri noteiktiem nodevumiem
vai iznākumiem, kas rada ieguvumus attiecīgajām teritorijām. Projekti var būt vērsti uz plašu
pasākumu klāstu. Tie var būt saistīti, piemēram, ar spēju veidošanu un pieredzes nodošanu
vietējā attīstībā, izmantojot, piemēram, kopīgas publikācijas, mācību seminārus un
5
6

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 44. panta 1. punkta b) apakšpunkts.
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 44. panta 1. punkta a) apakšpunkts.
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mērķsadarbības mehānismus (piemēram, programmas vadītāju un darbinieku apmaiņu), kuru
rezultātā tiek pieņemta kopīga vai līdzīga metodika un darba metodes vai veikts kopīgs vai
koordinēts darbs attīstības jomā.
Atbilstības kritēriji var būt noteikti vietējās attīstības stratēģijas vai programmas līmenī
atbilstīgi izvēlētajai atlases sistēmai (skatīt 4.2.1. un 4.2.2. punktu turpmāk tekstā). Kritērijiem
būtu jāatbilst tādai pašai pieejai, ko izmanto projektiem, kas īstenoti saskaņā ar vietējo
attīstības stratēģiju (“vietējie projekti”)7.
3.3. Atbalsta finanšu tvērums sadarbībai
Katrā lauku attīstības programmā LEADER pasākumu budžetā konkrēta summa ir jārezervē
sadarbības pasākumiem. Tas ir jādara, lai vietējām rīcības grupām garantētu iespēju īstenot
projektus. Sadarbības budžets ir jānorāda lauku attīstības programmas finanšu izvaddatu
tabulās.
Ja sadarbības projektus atlasa vietējās rīcības grupas, attiecīgais budžets būtu iepriekš
jāpiešķir vietējām rīcības grupām kopā ar piešķīrumu vietējo projektu īstenošanai. Bet, ja
sadarbības pasākumus pārvalda centrāli, vietējās rīcības grupas šiem pasākumiem nesaņem
iepriekš piešķirtus līdzekļus un piesakās atbalstam par katru projektu atsevišķi saskaņā ar
vadošās iestādes rīkotiem uzaicinājumiem.
Pieredze liecina, ka sadarbības projektu izstrāde ir laikietilpīga. Tāpēc ieteicams arī nodrošināt
līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem sadarbībai visā finansēšanas periodā.
Izmaksu kategorijas
Papildus katra sadarbības partnera individuālajām izmaksām atbilstīga ir arī kopējo
izmaksu daļa, kas rodas sadarbības pasākumu izpildes laikā. Partneriem ir jādala kopējās
izmaksas (piemēram, veidojot kopīgu tīmekļa vietni vai brošūru).
Lai neradītu vietējām rīcības grupām nevajadzīgus šķēršļus, valsts līmenī būtu jācenšas
saskaņot iespējamo izmaksu kategorijas valsts pamatnostādnēs vai tiesību aktos un
galvenokārt skaidri norādīt neatbilstīgas izmaksu kategorijas.
4. Sadarbības pasākumu atlases procedūras
4.1. Tehniska sagatavošanas atbalsta atlase sadarbības pasākumiem
Lai atvieglotu sadarbības sākšanu, tehniskam sagatavošanas atbalstam ieteicams izmantot
atsevišķu procedūru, kas atšķiras no sadarbības projektu atlases procedūras.
Tehniska sagatavošanas atbalsta atlasi var veikt šādi:
a) izmantojot administratīvo atlases procedūru — dotācijas piešķir atlasītajām vietējās
rīcības grupām pēc maksājuma pieprasījumu iesniegšanas vadošajai iestādei; vai
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b) izmantojot vietējo atlases procedūru, ko veic vietējās rīcības grupas, izmantojot
savas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā budžeta daļu.
4.2. Sadarbības projektu atlase
Saskaņā ar 34. pantu (KNR) vietējā rīcības grupa atlasa projektus, ko īstenos saskaņā ar
vietējo attīstības stratēģiju. No otras puses, atkāpjoties no KNR 34. panta 3. punkta
f) apakšpunkta, dažos gadījumos sadarbības projektus var atlasīt vadošā iestāde.
Tādējādi ir divi projektu atlases veidi: atlasa vietējā rīcības grupa vai atlasa vadošā iestāde
(skatīt 4.2.1. un 4.2.2. punktu turpmāk tekstā). Ir iespējams vienas programmas ietvaros
vienlaikus izmantot abus sadarbības projektu atlases veidus.
Atbildīgajām iestādēm būtu jāpalīdz proaktīvi samazināt lēmumu pieņemšanas procesa
kavēšanos; sadarbības projektu panākumi nepārprotami ir atkarīgi no dažādu sadarbības
partneru pieteikumu ātras apstrādes. Lēmums par finansējuma piešķiršanu būtu jāpieņem
četru mēnešu laikā pēc projekta iesniegšanas (ELFLA regulas 44. panta 3. punkts). Šim laika
ierobežojumam būtu jāattiecas arī uz vietējo rīcības grupu atlasītiem sadarbības projektiem.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina tas, lai atlases procedūru atšķirības un termiņi nemazinātu
vietējo rīcības grupu vēlmi sadarboties. Vadošajām iestādēm būtu jānodrošina, piemēram,
ātrāks lēmumu pieņemšanas process, un ieteicams rast veidus, kā savas pārvaldītās teritorijas
sadarbības projektiem piešķirt pagaidu apstiprinājumu, kas saprātīgā termiņā ir jāapstiprina
arī citu vadošo iestāžu partneriem. Tam vajadzētu atvieglot to projektu īstenošanu, kam ir
nepieciešams dažādu valsts vai reģionālo iestāžu apstiprinājums.
4.2.1. Vietējo rīcības grupu veikta atlase

Ja sadarbība kā viena no prioritātēm ir iekļauta vietējās rīcības grupas vietējās attīstības
stratēģijā, sadarbības projektus atlasa vietējā rīcības grupa. Šā ieviešanas modeļa gadījumā
augšupējā pieeja attiecas arī uz sadarbību.
Ideālā gadījumā un tāpēc, lai pēc iespējas vairāk ievērotu SVVA/LEADER pieejas principus,
ļoti ieteicams vietējām rīcības grupām savā vietējā attīstības stratēģijā iekļaut sadarbības
pasākumus. Tas var notikt īpašu sadarbības pasākumu vai visaptverošas sadarbības stratēģijas
veidā atkarībā no SVID analīzē noteiktajām vajadzībām.
Vietējā rīcības grupa paziņo par nodomu sadarboties jomā(-ās), kas attiecas uz tās stratēģiju,
bet precīzi partneri var nebūt norādīti (piemēram, tāpēc, ka, iespējams, tie vēl būs jāatlasa
LEADER pieejas finansējuma saņemšanai saskaņā ar attiecīgajām lauku attīstības
programmām). Vietējā rīcības grupa savā rīcības plānā un finanšu plānā paredz sadarbības
noteikumus (ko vajadzības gadījumā uzraudzības un novērtēšanas procedūras rezultātā var
koriģēt).
Tādā gadījumā sadarbības budžetu piešķir vietējai rīcības grupai kopā ar piešķīrumu vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanai. Vietējā rīcības grupa sadarbības projektus atlasa tā, kā
jebkuru citu vietējās rīcības grupas projektu. Tātad iesaistīto iestāžu loma arī ir tāda pati, kā
jebkurā citā projektā, lai gan šajā gadījumā varētu būt vairāk posmu, jo projekta partneri var
būt jāapstiprina citai iestādei.
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Tomēr pastāv arī iespēja vietējās rīcības grupas sadarbības projektu atlasīšanas tiesības nodot
vadošajām iestādēm, jo tie nav tikai vietējie projekti, bet projekti, kas ietekmē plašāku
teritoriju. Tāpēc vadošā iestāde var uzskatīt, ka ir svarīgi vadīt šo procesu, izsludinot
uzaicinājumus iesniegt projektu pieteikumus, izveidojot sadarbības projektu atlases komisiju
un nosakot vienotus kritērijus, piemēram, tematisko pieeju visām vietējām rīcības grupām
programmas īstenošanas teritorijā.
Daudzas dalībvalstis tā rīkojās LEADER pieejas ietvaros vairākos iepriekšējos plānošanas
periodos (skatīt pašreizējā plānošanas perioda piemērus8). Tomēr tam nevajadzētu liegt
iespēju vietējām rīcības grupām izvēlēties savai stratēģijai atbilstošus sadarbības projektus.
Tam arī nebūtu jāizslēdz vai jāvājina projektu augšupējā pieeja.
4.2.2. Vadošo iestāžu veikta atlase

Gadījumā, ja sadarbības projektu atlasi veic vadošās iestādes, būtu jāizveido nepārtrauktas
pieteikšanās sistēma (ELFLA direktīvas 44. panta 3. punkts). Šis pienākums būtu jāsaprot tā,
ka, ja projektu atlasi rīko, aicinot iesniegt projektu pieteikumus, tos būtu jāvar iesniegt visu
plānošanas perioda laiku, vai uzaicinājumi ir jāizsludina vismaz trīs četras reizes gadā, lai
garantētu nepārtrauktu piekļuvi šāda veida atbalstam.
Jebkurā gadījumā uzaicinājumi iesniegt pieteikumus būtu jāizsludina pietiekami bieži, lai
nekavētu to projektu īstenošanu, kuros piedalās partneri no dažādām programmas īstenošanas
teritorijām (skatīt 5. nodaļu turpmāk tekstā un 2. pielikumu — Norādījumu par SVVA
8.4. sadaļa). Ņemot vērā to, cik laika aizņem sadarbības projektu atlase, vadošās iestādes tiek
aicinātas rast veidus, kā programmas noslēgumā saskaņot atlases procesa slēgšanu.
Vadošajai iestādei būtu arī jāpaziņo partneriem un citām vadošajām iestādēm, vai projekts ir
vai nav apstiprināts. Šī informācijas apmaiņa ir nepieciešama, jo projektu var sākt īstenot
(piemēram, maksājumus) tikai tad, ja visas attiecīgās procedūras ir pabeigtas.
Kā minēts iepriekš, vadošajām iestādēm būtu jānodrošina ātrāks lēmumu pieņemšanas
process, un tās ir aicinātas rast veidus, kā savas pārvaldītās teritorijas sadarbības projektiem
piešķirt pagaidu apstiprinājumu, kas saprātīgā termiņā ir jāapstiprina arī citu vadošo iestāžu
partneriem. Šiem pasākumiem vajadzētu atvieglot to projektu īstenošanu, kam ir nepieciešams
dažādu valsts vai reģionālo iestāžu apstiprinājums.
5. Īpaši noteikumi starpvalstu sadarbības jomā
ELFLA regulā paredzēti noteikumi, kam būtu īpaši jāuzlabo starpvalstu sadarbības projektu
īstenošana un jāsamazina apzinātie trūkumi saistībā ar to, ka katrs projekts ir jāapstiprina
dažādu dalībvalstu vairākām vadošajām iestādēm.

“Noteikumus un procedūras transnacionālās sadarbības dalībvalstīm 2007.–2013. gada plānošanas periodā”
skatīt
Eiropas
Tīkla
lauku
attīstībai
tīmekļa
vietnē:
http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-andprocedures_en.html
8
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ELFLA regulas 44. pantā ietverti vairāki svarīgi vadošo iestāžu pienākumi starpvalstu
sadarbības pārvaldībā, kas ir izklāstīti turpmāk tekstā. (Skatīt arī 6. sadaļu, kur ietverti Eiropas
Tīkla lauku attīstībai un valsts lauku tīklu pienākumi attiecībā uz tehniskā atbalsta
nodrošināšanu starpvalstu sadarbībai.)


“Vēlākais divus gadus pēc to lauku attīstības programmu apstiprināšanas dienas
[dalībvalstis] publisko valsts vai reģionālās administratīvās procedūras, kas attiecas uz
starpvalstu sadarbības projektu atlasi, un atbilstīgo izmaksu sarakstu” (ELFLA regulas
44. panta 3. punkta 2. apakšpunkts)
Tam jāpalīdz visām ieinteresētajām personām nodrošināt publisku piekļuvi šai
informācijai. Tas ir īpaši svarīgi vietējām rīcības grupām, kam, lai sagatavotu starpvalstu
sadarbības projektu, ir jāsaprot ne tikai tie starpvalstu sadarbības noteikumi, kas attiecas
uz to lauku attīstības programmu, bet arī tie, kas attiecas uz visiem sadarbības partneriem.
Ieteicams arī apmainīties ar pieredzi par dažādiem noteikumu veidiem, lai sasniegtu
līdzīgas pieejas. Tas ir īpaši svarīgi dalībvalstīm, kuras, sagaidāms, iesniegs daudzus
starpvalstu sadarbības projektus — balstoties uz 2007.–2013. gada plānošanas perioda
datiem. Dalībvalstis var izmantot katrai dalībvalstij sagatavotās starpvalstu sadarbības
faktu lapas (aprakstus), kas publicētas Eiropas Tīkla lauku attīstībai tīmekļa vietnē par
2007.–2013. gada plānošanas periodu. Paredzams, ka 2014.–2020. gada plānošanas
periodā Eiropas Tīkls lauku attīstībai līdzīgi apkopos un publicēs informāciju.



“Kompetentā iestāde apstiprina sadarbības projektu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc
projekta pieteikuma iesniegšanas dienas.” (ELFLA regulas 44. panta 3. punkta
3. apakšpunkts)
Lai atvieglotu to projektu īstenošanu, kam ir nepieciešams dažādu valsts vai reģionālo
iestāžu apstiprinājums, dalībvalstīm būtu jānodrošina ātrs lēmumu pieņemšanas process,
lai atlases procedūru atšķirības un termiņi nemazinātu vietējo rīcības grupu vēlmi
sadarboties. Saskaņā ar regulu lēmumu pieņemšanu par sadarbības projektu pieteikumu
nedrīkst atlikt ilgāk par četriem mēnešiem.
Vadošajām iestādēm ieteicams rast veidus, kā savas pārvaldītās teritorijas sadarbības
projektiem piešķirt pagaidu apstiprinājumu, kas saprātīgā termiņā ir jāapstiprina arī citu
vadošo iestāžu partneriem.


“Dalībvalstis paziņo Komisijai apstiprinātos starpvalstu sadarbības projektus.”
ELFLA regulas 44. panta 4. punkts)

Tam ir divi mērķi: nodrošināt starpvalstu sadarbības turpināšanu Eiropas līmenī
(Komisija nodrošina apkopotu informāciju par apstiprinātajiem projektiem) un nodrošināt
platformu informācijas apmaiņai starp vienā starpvalstu sadarbības projektā iesaistītajām
dalībvalstīm.
Tā kā nav izveidota koordinēta apstiprināšanas procedūra, pienākums paziņot attiecas uz
katru individuālo apstiprinājumu. Valsts lauku tīkli var palīdzēt vadošajām iestādēm
apkopot vajadzīgo informāciju un nodrošināt turpmāko darbību. Eiropas Tīkls lauku
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attīstībai var palīdzēt savu uzdevumu ietvaros (ELFLA regulas 52. panta 3. punkta
g) apakšpunkts9), izplatot un publicējot informāciju (skatīt arī 6. sadaļu turpmāk tekstā).
Paziņošanai ir jāizmanto sistēma SFC 201410. (Ziņošanas veidlapas projektu skatīt
3. pielikumā). Plašāka informācija par šo procedūru būs pieejama noteiktajā laikā.
Attiecībā uz paziņojumu biežumu tos ieteicams iesniegt pastāvīgi.
2007.–2013. gada plānošanas periodā dažas dalībvalstis nelabprāt iesniedza paziņojumus,
ja tām nav pieejama visa informācija, kas jānorāda veidlapā. Tomēr, tā kā viens no
galvenajiem mērķiem ir nodrošināt ātru informācijas apmaiņu, dalībvalstis ir aicinātas
paziņot par apstiprinājumu pat tad, ja veidlapa nav pilnīgi aizpildīta. Tas, ka veidlapu
iesniedz SFC sistēmā, nenozīmē, ka dalībvalstij būs kādas negatīvas sekas, ja pirmajā
reizē veidlapa nebūs pilnīgi aizpildīta. Pārējo informāciju SFC sistēmā var atjaunināt,
tiklīdz tā ir pieejama.
6. Lauku tīklu (Eiropas Tīkla lauku attīstībai un valsts lauku tīklu) loma LEADER
pieejas sadarbībā
ELFLA regulā ir nosaukti Eiropas Tīkla lauku attīstībai un valsts lauku tīklu uzdevumi. Tiem
visiem ir īpaša nozīme saistībā ar vispārēja atbalsta un īpaša tehniskā atbalsta nodrošināšanu
vietējām rīcības grupām LEADER pieejas sadarbībā.
Attiecībā uz Eiropas Tīklu lauku attīstībai ir skaidri noteiktas pilnvaras šajā sakarā atbalstīt
gan starpvalstu iniciatīvas, gan valsts lauku tīklus. Turklāt Eiropas Tīkls lauku attīstībai
sadarbosies ar ESI fondu izveidotajām SVVA tīklu veidošanas un tehniskā atbalsta struktūrām,
arī īpaši attiecībā uz starpvalstu sadarbību (skatīt ELFLA regulas 52. panta 3. punkta g) un
h) apakšpunkta ii) punktu).
Attiecībā uz valsts lauku tīklu uzdevumiem sadarbībā ļoti īpaša uzmanība ir pievērsta tehniskā
atbalsta nodrošināšanai un vietējo rīcības grupu sadarbības veicināšanai. To var darīt,
izmantojot dažādus apmācību un IT rīkus un nodrošinot individuālus vai kolektīvus mentoru
un konsultāciju pakalpojumus (skatīt ELFLA regulas 54. panta 3. punkta b) apakšpunkta
iii) punktu).
7. Nobeiguma ieteikumi
Lai veicinātu sadarbību sabiedrības virzītas vietējās attīstības kontekstā, dalībvalstis atlases
procedūrā varētu piešķirt augstāku prioritāti tām vietējām rīcības grupām, kuru vietējā
attīstības stratēģijā ir iekļauta sadarbība. Tās varētu, piemēram, vietējo rīcības grupu
sadarbības priekšlikumu kvalitāti noteikt kā vienu no stratēģiju atlases kritērijiem.
Tā kā dalītās pārvaldības sistēmā visus noteikumus nevar saskaņot Eiropas līmenī, jo īpaši
ieteicams censties LEADER pieejas sadarbības procedūras un definīcijas pēc iespējas saskaņot

52. panta 3. punkts. Tīklam ir šādi uzdevumi: (..) g) atbalstīt valsts mēroga tīklus un starpvalstu sadarbības
iniciatīvas un darbību un pieredzes apmaiņu lauku attīstības jomā ar sadarbības tīkliem trešās valstīs.
9
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http://ec.europa.eu/sfc/en/index-page
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dalībvalstu līmenī. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz starpteritoriju sadarbību dalībvalstīs ar
reģionālām lauku attīstības programmām, kā arī dalībvalstīs, kas ir iesaistītas starpvalstu
sadarbībā. Šajā aspektā var noderēt turpmāk tekstā minētie atsauces dokumenti.
Jāņem vērā, ka LEADER pieejas sadarbība attiecas tikai uz tām vietējām rīcības grupām, kas
īsteno vietējās attīstības stratēģiju. ESI fondu instrumentus teritoriālās sadarbības jomā —
īpaši ERAF finansētās Eiropas teritoriālās sadarbības programmas — var izmantot papildus
un radīt sinerģiju, vienmēr ņemot vērā īstenoto projektu iespējamo atšķirīgo darbības jomu un
apmēru.
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1. PIELIKUMS. Atsauces dokumenti (2014.–2020. gada plānošanas periods)
Atsauces dokumenti (2014.–2020. gada plānošanas periods)


Vadlīnijas sabiedrības virzītai vietējai attīstībai Eiropas strukturālajos un
investīciju fondos (2014. gada jūnija versija); 8.4. sadaļa (Sadarbības projekti):
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_co
mmunity_local_development.pdf



Norādījumi vietējiem dalībniekiem par līdzdalību sabiedrības virzītā vietējā
attīstībā:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_SV
VA_local_actors.pdf



LEADER pasākumu apraksts (pieejams CIRCA)

Atsauces dokumenti (2007.–2013. gada plānošanas periods)


Rokasgrāmata pasākuma “Sadarbība” īstenošanai saskaņā ar 2007.–2013. gada
lauku attīstības programmu LEADER asi (tajā ir iekļauti arī metodoloģiskie elementi).
Pieejama tīmekļa vietnē:
http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.html



Eiropas Tīkla lauku attīstībai 3. fokusgrupa: “LEADER sadarbības pasākuma
īstenošana”, 2010. gada 20. maija Ziņojums LEADER apakškomisijai:
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/BEE357F9-BDB7-6912-A6AE581D81990191.pdf



Lai uzzinātu par starpvalstu sadarbības metodoloģiskajiem aspektiem, skatīt sadaļu
“LEADER starpvalstu sadarbība” Eiropas Tīkla lauku attīstībai tīmekļa vietnē
(“Praktiska informācija un instrumenti par starpvalstu sadarbības projektu izveidi
un īstenošanu”): http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/en/transnationalcooperation_en.html



Eiropas Tīkla lauku attīstībai galīgais ziņojums par lauku attīstības programmas
421. pasākuma īstenošanas gaitu 27 dalībvalstīs (2014. gada maijs):
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/leadergateway/Measure_421_State_of_play_FINAL_May_2014.pdf



Valsts lauku tīklu rokasgrāmata; III nodaļa, 3.6. sadaļa “Tehniskā palīdzība
starpvalstu
sadarbībai
un
starpteritoriālajai
sadarbībai
(2014. gads):
http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/app_templates/enrd_assets/pdf/guidebook/3.6.pdf
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2. PIELIKUMS. Norādījumu par SVVA 8.4. sadaļa
“8.4. Sadarbības projekti
Saskaņā ar norādījumiem par SVVA fondu līdzekļus var izmantot vietējo rīcības grupu
sadarbības pasākumu sagatavošanas un īstenošanas finansēšanai.
ELFLA regulā un EJZF regulā ir īpaši noteikta LEADER VRG un EJZF ZVRG sadarbības
tvērums un noteikumi. Tāpat kā 2007.–2013. plānošanas periodā, atbalsts būs pieejams
starpteritoriju un starpvalstu sadarbības projektu īstenošanai. Turklāt tehniskais
sagatavošanās atbalsts var būt pieejams (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar potenciālo
partneru tikšanos, pētījumiem utt.), ja vietējās rīcības grupas pierāda, ka tās gatavojas
sadarbības projekta īstenošanai.
Lai vienkāršotu procedūru un nodrošinātu konsekvenci, ļoti ieteicams ERAF un ESF piemērot
vienus noteikumus.
Lauku VRG un ZVRG, kas darbojas zivsaimniecības reģionos un piekrastes teritorijās, arī ir
nepārprotami atļauts sadarboties ne tikai ar partneriem, kas īsteno vietējo attīstības stratēģiju
attiecīgi lauku vai zivsaimniecības teritorijā, kā tas bija 2007.–2013. plānošanas periodā, bet
arī ar vietējām publiskā un privātā sektora partnerībām, kas darbojas citās jomās un kas
īsteno vietējo attīstības stratēģiju. Varēs sadarboties arī ar vietējām publiskā un privātā
sektora partnerībām ārpus ES, lai gan saskaņā ar ELFLA regulu tādā gadījumā varēs
sadarboties tikai ar partneriem lauku apvidos, bet EJZF regulā nav noteikti atbilstīgo
teritoriju ierobežojumi.
Šī iespēja varētu, piemēram, sekmēt sinerģiju starp vietējām grupām, kas īsteno atsevišķas
stratēģijas un atrodas (daļēji) tajā pašā teritorijā (piemēram, pilsētā un laukos vai laukos un
zivsaimniecības reģionā, vai pilsētā un zivsaimniecības reģionā). Izņemot priekšrocības, ko
sniedz pieredzes apmaiņa un savstarpēja mācīšanās, vietējās rīcības grupas gūtu labumu, arī
attīstot sadarbību svarīgās jomās, kur labākus rezultātus var sniegt plašāka mēroga darbības.
LEADER un EZF 4. ass pierādīja, ka daudzos gadījumos sadarbības projekti ir izdevīgi tieši
VRG/ZVRG, jo tos ir grūtāk izveidot un pārvaldīt nekā vietējos projektus.
Ir iespējami divi sadarbības projektu pārvaldības veidi (ņemot vērā LEADER darbības
pieredzi).
8.4.1. Sadarbības projektu atlase, ko veic vietējās rīcības grupas
Viena iespēja ir tāda, ka sadarbība ir iekļauta vietējās attīstības stratēģijās un ka sadarbības
finansējumu (sagatavošanās atbalstu un atbalstu projektu īstenošanai) piešķir reizē ar
budžetu vietējiem projektiem. Vietējās rīcības grupas sadarbības projektus atlasa tāpat kā
vietējos projektus.
8.4.2. Sadarbības projektu atlase, ko veic vadošās iestādes
Tā kā sadarbības projektus ir grūtāk izveidot un pārvaldīt, dažas dalībvalstis var izvēlēties
ļaut vadošajai iestādei atlasīt projektus un izsludināt uzaicinājumus pieteikties projektu
sagatavošanas tehniskam atbalstam. Tas ir uzskatāms par augšupējās pieejas izņēmumu.
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Tādā gadījumā saskaņā ar ELFLA regulu vadošajām iestādēm ir jāizveido nepārtrauktas
pieteikšanās sistēma. Lēmums par finansējuma piešķiršanu būtu jāpieņem četru mēnešu laikā
pēc projekta iesniegšanas. Ja projektu atlasi rīko, aicinot iesniegt projektu pieteikumus,
ieteicams uzaicinājumus izsludināt vismaz trīs četras reizes gadā, lai nodrošinātu, ka visas
vadošās iestādes sadarbības projektus apstiprina līdzīgā termiņā. Jebkurā gadījumā
uzaicinājumi būtu jāizsludina pietiekami bieži, lai nekavētu to projektu īstenošanu, kuros
piedalās partneri no dažādām programmas īstenošanas teritorijām.
Lai atvieglotu to projektu īstenošanu, kam ir nepieciešams dažādu valsts vai reģionālo iestāžu
apstiprinājums, dalībvalstīm/reģioniem būtu jāievieš atbilstīgi noteikumi, lai atlases
procedūru atšķirības un termiņi nemazinātu vietējo rīcības grupu vēlmi sadarboties.
Attiecībā uz starpvalstu sadarbību saskaņā ar ELFLA regulu un EJZF regulu dalībvalstīm ir
noteikti turpmāk tekstā minētie pienākumi, lai atbalstītu projektu vispārējo īstenošanu.
Administratīvajām procedūrām ir jābūt publiski pieejamām, tostarp atbilstīgo izmaksu
sarakstam.
Dalībvalstīm regulāri jāpaziņo Komisijai par visiem apstiprinātiem starpvalstu sadarbības
projektiem. Saskaņā ar ELFLA regulu Komisija izveido informācijas apmaiņas sistēmu, kas
palīdzēs iesaistītajām iestādēm pārskatīt projekta apstiprināšanas procesu dažādās
dalībvalstīs.”
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3. PIELIKUMS. Informācijas apmaiņas veidlapa
INFORMĀCIJAS APMAIŅAS VEIDLAPA PAR STARPVALSTU SADARBĪBAS
PROJEKTIEM
1. Projekta pamatinformācija
1.1. Sadarbības projekta nosaukums (un akronīms, ja ir) [angļu valodā]*:
1.2. Sadarbības projekta plānā paredzētais pasākumu ilgums*
1.2.1. Sākuma datums:
1.2.2. Beigu datums:
1.3. Tehnisks sagatavošanās atbalsts [katram partnerim jānorāda atsevišķi]*
Vai sadarbības projektam tika piešķirts tehnisks sagatavošanās atbalsts?
Jā
Nē
1.4. Projekta tēmas/atslēgvārdi [nolaižamā izvēlne]*
1.5. Kopējās izmaksas visā sadarbības projekta laikā (€)*:
no tā ELFLA līdzekļi:
cits publiskais ieguldījums:
privātā sektora ieguldījums:
Ja piesaistīti citi līdzekļi, lūdzu, norādiet tos šeit:
1.6. Papildu informācija (vai projekta tīmekļa vietne) [lūdzu, sniedziet projekta īsu aprakstu]:
2. Informācija par sadarbības partneriem
2.1. Informācija par 1. vietējo rīcības grupu*
2.1.1. Vietējās rīcības grupas oficiālais nosaukums [nolaižamā izvēlne]:
2.1.1.1. Vadošais partneris: Jā
Nē
2.1.2. Vietējās rīcības grupas kontaktpersona
2.1.2.1. Vārds:
2.1.2.2. Adrese:
2.1.2.3. Tālrunis:
2.1.2.4. E-pasts:
2.1.2.5. Valodas, kurās runā/saprot:
2.1.3. Projekta apstiprināšanas datums:
2.2. Informācija par 2. vietējo rīcības grupu
2.2.1. Vietējās rīcības grupas oficiālais nosaukums [nolaižamā izvēlne]:
2.2.1.1. Vadošais partneris: Jā
Nē
2.2.2. Vietējās rīcības grupas kontaktpersona
2.2.2.1. Vārds:
2.2.2.2. Adrese:
2.2.2.3. Tālrunis:
2.2.2.4. E-pasts:
2.2.2.5. Valodas, kurās runā/saprot:
2.2.3. Projekta apstiprināšanas datums:
2.3. Informācija par citu partneri [ja partneris nav vietējā rīcības grupa]
2.3.1. Partnera oficiālais nosaukums:
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2.3.2. Kontaktpersona
2.3.2.1. Vārds:
2.3.2.2. Adrese:
2.3.2.3. Tālrunis:
2.3.2.4. E-pasts:
2.3.2.5. Valodas, kuras runā/saprot:
3. 1. kompetentā vadošā iestāde (norādīt kontaktpersonas datus)
3.1. Lauku attīstības programma [nolaižamā izvēlne]*:
3.2. Vārds:
3.3. Adrese:
3.4. Tālrunis:
3.5. E-pasts:
4. 2. kompetentā vadošā iestāde (norādīt kontaktpersonas datus)
4.1. Lauku attīstības programma [nolaižamā izvēlne]*:
4.2. Vārds:
4.3. Adrese:
4.4 Tālrunis:
4.5. E-pasts:
5. Projekta statuss*
5.1. Turpinās:
5.2. Atcelts:
5.3. Pabeigts:
* obligāti aizpildāms lauks
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