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Στόχοι και δοµή του οδηγού 

Κατά την περίοδο 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα 

στηρίξει σχέδια διακρατικής και διατοπικής συνεργασίας µεταξύ οµάδων τοπικής δράσης σε όλα τα κράτη 

µέλη.  

 

Κύριος στόχος του παρόντος οδηγού είναι να συνδράµει τις αρχές των κρατών µελών και τις οµάδες 

τοπικής δράσης στην υλοποίηση του µέτρου «Συνεργασία» στο πλαίσιο των προγραµµάτων αγροτικής 

ανάπτυξης (άρθρο 63 β και άρθρο 65 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005).  

Σε πρακτικό επίπεδο, η συνεργασία εγείρει πολλά ερωτήµατα, όπως το πώς µπορεί να βρεθεί ένας εταίρος 

και το πώς πρέπει να κατανεµηθούν οι δραστηριότητες και οι αρµοδιότητες µεταξύ εταίρων. Σκοπός του 

παρόντος οδηγού είναι επίσης η παροχή συµβουλών στις οµάδες τοπικής δράσης και σε άλλους τοπικούς 

παράγοντες που συµµετέχουν στην κατάρτιση και στην υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας.  

Ο οδηγός αντικατοπτρίζει την εµπειρία των κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader, η οποία τάσσεται σαφώς 

υπέρ της προσέγγισης ότι η διάσταση της συνεργασίας προσθέτει αξία στα αποτελέσµατα. 

 

Ο παρών οδηγός πρέπει να εκλαµβάνεται ως ενδεικτικό έγγραφο αναφοράς και δεν δηµιουργεί κανέναν 

νέο νοµοθετικό κανόνα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, η ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου 

εναπόκειται στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 

Πίνακας περιεχοµένων  

Κεφάλαιο I. Εισαγωγή: Το µέτρο «Συνεργασία» στο πλαίσιο του άξονα Leader 

Κεφάλαιο II. Οι διάφοροι τρόποι επιλογής σχεδίων συνεργασίας  

- επιλογή από την οµάδα τοπικής δράσης 

- επιλογή από τη διαχειριστική αρχή 
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Κεφάλαιο III. Κοινές διατάξεις για όλα τα σχέδια  

- επιλέξιµες εργασίες και δαπάνες 

- επιλεξιµότητα εταίρων συνεργασίας  

- ο ρόλος της συντονιστικής οµάδας τοπικής δράσης  

- ο ρόλος κάθε εταίρου  

- η συµβολή της δικτύωσης 

Κεφάλαιο IV Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας 

- φορείς που συµµετέχουν στη συνεργασία 

- επιλεξιµότητα εργασιών 

Κεφάλαιο V Το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας 

- η διακρατική συνεργασία εντός της Ένωσης 

- Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εγκρίσεις σχεδίων διακρατικής 

συνεργασίας 

- διακρατική συνεργασία µε περιοχές σε τρίτες χώρες 

 

Κεφάλαιο VI Η σκοπιµότητα µιας συµφωνίας συνεργασίας 

Παράρτηµα I Υπόδειγµα συµφωνίας συνεργασίας  

Παράρτηµα II Έντυπο ανταλλαγής πληροφοριών για σχέδια διακρατικής συνεργασίας  
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Κεφάλαιο I: Εισαγωγή: το µέτρο «Συνεργασία» στο πλαίσιο του άξονα Leader 

Το µέτρο «Συνεργασία» είναι ένα από τα τρία µέτρα του άξονα Leader. Η συνεργασία εκτείνεται πέρα από 

τη δικτύωση. Ενθαρρύνει και στηρίζει µια οµάδα τοπικής δράσης ώστε να αναλάβει µια κοινή δράση µε 

µια άλλη οµάδα Leader ή µε µια οµάδα που ακολουθεί παρεµφερή προσέγγιση, σε άλλη περιφέρεια, σε 

άλλο κράτος µέλος ή ακόµη και σε τρίτη χώρα. 

Για την Επιτροπή, η προσδοκώµενη προστιθέµενη αξία της συνεργασίας µεταξύ αγροτικών περιοχών είναι 

υψηλή. Η συνεργασία γίνεται αντιληπτή ως µέρος της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και όχι ως πρόσθετο 

στοιχείο της στρατηγικής. Είναι ένας τρόπος διεύρυνσης των τοπικών προσεγγίσεων µε στόχο τη βελτίωση 

των τοπικών στρατηγικών. Η συνεργασία πέρα από τα καθιερωµένα σύνορα είναι ένας τρόπος απόκτησης 

πρόσβασης σε πληροφορίες και νέες ιδέες, αποκόµισης διδαγµάτων από άλλες περιφέρειες ή χώρες, 

τόνωσης και στήριξης της καινοτοµίας και απόκτησης δεξιοτήτων και µέσων βελτίωσης της υλοποίησης. 

Κατά συνέπεια, η συνεργασία θεωρείται πολύ σηµαντική για την επίτευξη προόδου, ενώ η αλληλεπίδραση 

παράγει θετικά αποτελέσµατα. Το κύριο προσδοκώµενο αποτέλεσµα της συνεργασίας είναι η αµφίδροµη 

αποκόµιση διδαγµάτων. Παρότι δεν είναι πάντοτε εύκολη, η διατοπική και η διακρατική συνεργασία 

µπορεί συχνά να είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την επίτευξη αποτελεσµάτων στους τοµείς της 

καινοτοµίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων. 

 

Τα διδάγµατα της συνεργασίας πρέπει να διαδίδονται σε περισσότερες από µία οµάδες τοπικής δράσης, 

ούτως ώστε να αποκτούν σε αυτά πρόσβαση οµάδες τοπικής δράσης µε µηδενική ή ελάχιστη πείρα σε 

θέµατα συνεργασίας.  

 

Η ενσωµάτωση µιας διακρατικής και διατοπικής διάστασης στις τοπικές πρωτοβουλίες στηρίζει επίσης τη 

δηµιουργία µιας κοινοτικής ταυτότητας πλέον της τοπικής, της περιφερειακής και της εθνικής ταυτότητας. 

Η στήριξη και η διαχείριση δραστηριοτήτων συνεργασίας είναι πιο χρονοβόρα και απαιτεί περισσότερους 

ανθρώπινους πόρους σε επίπεδο σχεδιασµού και διαχείρισης. Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι έτοιµα να 

διαθέσουν επαρκείς πόρους τεχνικής βοήθειας για τον σκοπό αυτό.  

Τα σχέδια συνεργασίας, υπό συγκεκριµένη µορφή, πρέπει να δηµιουργούν πραγµατική προστιθέµενη αξία 

για µια περιοχή. Η συνεργασία µπορεί να περιλαµβάνει «ήπιες δράσεις» ή/και παραγωγικές δράσεις και να 

στηρίζει τις οµάδες Leader στην προσπάθεια να προωθήσουν τις τοπικές τους δραστηριότητες. Μπορεί 

επίσης να τους παράσχει τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήµατα ή να προσθέτουν αξία σε τοπικούς 

πόρους. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι ένας τρόπος επίτευξης της κρίσιµης µάζας που είναι αναγκαία για 

τη βιωσιµότητα ενός συγκεκριµένου σχεδίου ή για την ενθάρρυνση συµπληρωµατικών δράσεων, π.χ. κοινή 

εµπορική προώθηση από οµάδες Leader σε διαφορετικές περιφέρειες οι οποίες ειδικεύονται στο ίδιο 

προϊόν (καρύδια, µαλλί κ.λπ.) ή ανάπτυξη κοινών τουριστικών πρωτοβουλιών βασισµένων στην κοινή 

πολιτιστική κληρονοµιά (κελτική, ρωµαϊκή κλπ.). 

Οι ρυθµίσεις για τη στήριξη των σχεδίων συνεργασίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται από το ένα κράτος 

µέλος στο άλλο. Ωστόσο, είναι σηµαντικό οι εν λόγω ρυθµίσεις να υλοποιούνται υπό συνθήκες που 

λαµβάνουν υπόψη τον σταδιακό χαρακτήρα της συνεργασίας. Από διαδικαστική άποψη, η συνεργασία 

µεταξύ οµάδων τοπικής δράσης λαµβάνει χώρα σε δύο διαδοχικά στάδια: 

1) ∆ράσεις στο στάδιο προ της ανάπτυξης:  

Οι εν λόγω δράσεις προηγούνται του σχεδίου συνεργασίας ούτως ώστε να διευκολύνουν την αναζήτηση 

δυνητικών εταίρων (π.χ. εργαλεία συνεργασίας εθνικών δικτύων) και να στηρίξουν την εκπόνηση µιας 

κοινής δράσης (προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη), λαµβανοµένου υπόψη ότι, για διάφορους λόγους, οι 

δράσεις του είδους αυτού δεν καταλήγουν κατ’ ανάγκη σε συγκεκριµένη κοινή δράση.  

2) Κατάρτιση και υλοποίηση µιας κοινής δράσης: οι εργασίες µιας εταιρικής σχέσης συνεργασίας πρέπει 

να ενθαρρύνονται προς την ανάπτυξη κοινών προϊόντων. Πρέπει να περιλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο 

κοινό σχέδιο, το οποίο θα διαχειρίζεται µια συντονιστική οµάδα τοπικής δράσης, αρµόδια για τον 

συντονισµό. Η πρακτική συνεργασία µπορεί να έχει δύο, συχνά συµπληρωµατικούς, στόχους: την επίτευξη 

της κρίσιµης µάζας που απαιτείται για να είναι βιώσιµο ένα κοινό σχέδιο και τον εντοπισµό σηµείων 

συµπληρωµατικότητας. 

Στο πλαίσιο του Leader είναι εφικτοί δύο διαφορετικοί τρόποι συνεργασίας: 
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• διατοπική συνεργασία: πρόκειται για συνεργασία µεταξύ διαφορετικών αγροτικών περιοχών εντός του 

ίδιου κράτους µέλους. Μπορεί να λάβει χώρα µεταξύ οµάδων Leader, και είναι επίσης ανοικτή σε 

άλλες τοπικές οµάδες που ακολουθούν παρεµφερή προσέγγιση συµµετοχής (βλέπε µέρος IV.1)·  

 

• διακρατική συνεργασία: πρόκειται για συνεργασία µεταξύ οµάδων Leader από δύο τουλάχιστον κράτη 

µέλη ή µε οµάδες τρίτων χωρών που ακολουθούν παρεµφερή προσέγγιση.  

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οι διαχειριστικές αρχές των κρατών µελών οφείλουν: 

• να ενηµερώνουν επακριβώς τις οµάδες τοπικής δράσης σχετικά µε τις δυνατότητες χρηµατοδότησης 

σχεδίων συνεργασίας βάσει σαφών κατευθυντήριων γραµµών· 

• να διασφαλίζουν την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απλότητα και ευελιξία της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να επιλέγονται, ανάλογα µε την περίπτωση, δικαιούχοι για σχέδια 

προπαρασκευαστικής τεχνικής στήριξης και συνεργασίας.  

Τα εθνικά δίκτυα οφείλουν: 

• να διοργανώνουν σεµινάρια για οµάδες τοπικής δράσης· 

• να δηµιουργούν συστήµατα για τη συγκέντρωση παραδειγµάτων ορθών πρακτικών· 

• να παρέχουν ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων και να δηµοσιεύουν σε τακτική βάση ανακοινώσεις για 

διακρατικούς εταίρους·   

• να παρέχουν τεχνική βοήθεια σε οµάδες τοπικής δράσης (εξατοµικευµένες συµβουλές)· 

• να έρχονται σε τακτική επικοινωνία µε άλλα εθνικά δίκτυα.   

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή: 

• θα παράσχει ένα εργαλείο για τη στήριξη της αναζήτησης εταίρων διακρατικής συνεργασίας· 

• θα διοργανώνει ευρωπαϊκά σεµινάρια Leader για την προώθησης της συνεργασίας µεταξύ οµάδων 

τοπικής δράσης·   

• θα διοργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε σχέδια διακρατικής συνεργασίας που τελούν υπό 

έγκριση· 

• θα παράσχει έναν ή περισσότερους οδηγούς σχετικά µε τη διακρατική συνεργασία·  

• θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη συλλογή και τη διάδοση ορθών πρακτικών (σε στενή συνεργασία µε 

εθνικά δίκτυα). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας επιλογής σε ένα κράτος µέλος θα ανακοινώνεται στους εταίρους/στις 

άλλες διαχειριστικές αρχές µόλις ολοκληρώνεται η επίσηµη διαδικασία επιλογής. Αυτή η ανταλλαγή 

πληροφοριών είναι απαραίτητη, καθώς η υλοποίηση των σχεδίων (π.χ. οι πληρωµές) µπορεί να ξεκινήσει 

µόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συναφείς διαδικασίες επιλογής.  

Η βασική διαφορά σε σύγκριση µε τα σχέδια συνεργασίας στο πλαίσιο του Leader + είναι ότι η συνεργασία 

µπορεί να ενσωµατωθεί στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 62 παράγραφος 4 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Στην περίπτωση αυτή, η οµάδα τοπικής δράσης δηλώνει την πρόθεσή 

της για συνεργασία σε έναν ή περισσότερους τοµείς που καλύπτονται από την στρατηγική της, χωρίς κατ’ 

ανάγκη να προσδιορίζει τους εταίρους, καθώς αυτοί εγκρίνονται σταδιακά από τα κράτη µέλη. 
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Στα προγράµµατα που επιλέγουν το συγκεκριµένο µοντέλο, τα σχέδια συνεργασίας επιλέγονται από τις 

οµάδες τοπικής δράσης. Το κράτος µέλος µπορεί να επιλέξει ένα διαφορετικό µοντέλο υλοποίησης, βάσει 

του οποίου η επιλογή πραγµατοποιείται από τη διαχειριστική αρχή. 

Είναι επίσης εφικτή η ταυτόχρονη επιλογή δύο µοντέλων στο πλαίσιο του ίδιου προγράµµατος, δηλαδή 

αφενός η επιλογή από οµάδες τοπικής δράσης, για όσες από αυτές ενέταξαν τη συνεργασία στο πλαίσιο της 

οικείας στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη και, αφετέρου, η διοικητική επιλογή, για σχέδια που 

προτείνονται από οµάδες τοπικής δράσης οι οποίες δεν συµπεριέλαβαν τη συνεργασία στις στρατηγικές 

τους.   

Η διαχειριστική αρχή, ή η αρµόδια οµάδα τοπικής δράσης, καλείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ποιότητα των σχεδίων µε κριτήριο το επίπεδο συµµετοχής των εταίρων, τη συνάφεια των προτεινόµενων 

µέτρων ως προς τους στόχους του σχεδίου, την ορθότητα της µεθοδολογίας, τη σαφήνεια του 

προϋπολογισµού και τη διαχείριση του προτεινόµενου σχεδίου. Τα κράτη µέλη πρέπει να ελέγχουν ότι το 

σχέδιο δεν λαµβάνει στήριξη στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού προγράµµατος (π.χ. στόχος συνεργασίας του 

ΕΤΠΑ). 

Επιλογή από τις οµάδες τοπικής δράσης 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο υλοποίησης, η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω ισχύει οµοίως για τη 

συνεργασία. 

Η δράση συνεργασίας εντάσσεται στη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης ως µία από τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής. Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 

1974/2006, τα «παλαιά» κράτη δίνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, προτεραιότητα στις οµάδες 

τοπικής δράσης που έχουν εντάξει τη συνεργασία στις στρατηγικές τους για την τοπική ανάπτυξη σύµφωνα 

µε το άρθρο 62 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.   

Κατά την επιλογή των στρατηγικών τοπικής δράσης, οι οµάδες τοπικής δράσης εξασφαλίζουν πιστώσεις 

που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων από το µέτρο «Συνεργασία» και οι οποίες θα τους επιτρέψουν να 

χρηµατοδοτήσουν σχέδια συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η οµάδα διαθέτει εκ των προτέρων µια 

ποσότητα πιστώσεων (πιστωµένων ή µη στον προϋπολογισµό της), τις οποίες καλείται να χρησιµοποιήσει 

για το σχέδιο που πρόκειται να εκπονήσει. Η οµάδα τοπικής δράσης επιλέγει το σχέδιο συνεργασίας όπως 

οποιοδήποτε άλλο σχέδιο στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, 

το σχέδιο εγκρίνεται επίσηµα από τις αρχές του προγράµµατος κατόπιν των τυπικών νοµικών ελέγχων 

(έλεγχος επιλεξιµότητας). 

Επιλογή από τη διαχειριστική αρχή 

Όταν επιλέγει απευθείας τα σχέδια, η διαχειριστική αρχή οφείλει να απευθύνει πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων σε καθορισµένες ηµεροµηνίες ή να επιλέγει σχέδια τα οποία υποβάλλονται ανά πάσα στιγµή. 

Τα σχέδια συνεργασίας µπορούν να υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή από τις οµάδες τοπικής δράσης ή, 

στο πλαίσιο ορισµένων προγραµµάτων, από έναν συντονιστή, εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν 

εταίροι στο ίδιο πρόγραµµα, το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Οι αιτήσεις καταρτίζονται στην 

ενδεδειγµένη µορφή για κάθε πρόγραµµα. Η εκπόνηση σχεδίων που περιλαµβάνουν την έγκριση 

διαφορετικών εθνικών ή περιφερειακών διοικήσεων πρέπει να διευκολύνεται µέσω κατάλληλων 

διατάξεων, όπως, για παράδειγµα, η έγκριση υπό αίρεση εν αναµονή της έγκρισης από άλλες διαχειριστικές 

αρχές εντός εύλογης προθεσµίας. 

Κεφάλαιο III: Κοινές διατάξεις για όλα τα σχέδια  

1) Επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες  

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1974/2006, είναι 

επιλέξιµες διάφορες δράσεις: 

- προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη  
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- υλοποίηση ενός σχεδίου συνεργασίας: επιλέξιµες είναι µόνον οι δαπάνες για την κοινή δράση και για 

τη λειτουργία τυχόν κοινών δοµών. Οι δαπάνες για εµψύχωση µπορούν να είναι επιλέξιµες σε όλες τις 

περιοχές που καλύπτονται από τη συνεργασία. 

Προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη 

Οι δράσεις στο στάδιο προ της ανάπτυξης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν σε επίπεδο προγράµµατος µέσω 

της τεχνικής βοήθειας (εθνικό δίκτυο) ή µέσω του µέτρου συνεργασίας (προπαρασκευαστική τεχνική 

στήριξη). 

Η προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη αποτελεί στήριξη στο στάδιο προ της ανάπτυξης. Η εµπειρία από τα 

προγράµµατα Leader II και το Leader+ έδειξε ότι τα σχέδια δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν χωρίς 

τεχνική στήριξη και, ως εκ τούτου, πολλά προγράµµατα συµπεριέλαβαν τον συγκεκριµένο τύπο ειδικής 

βοήθειας για τη διατοπική και τη διακρατική συνεργασία στο στάδιο του σχεδιασµού, προκειµένου να 

διευκολυνθεί η αναζήτηση εταίρων και η επικοινωνία µαζί τους και να παρασχεθεί τεχνική στήριξη για την 

κατάρτιση του φακέλου. 

Καθώς η συνεργασία δροµολογείται δύσκολα, συνιστάται έντονα η συµπερίληψη, σε όλα τα προγράµµατα, 

ενός σκέλους προπαρασκευαστικής τεχνικής στήριξης, το οποίο θα λειτουργεί ως σύστηµα στήριξης 

καθόλη την περίοδο προγραµµατισµού.  

Η τεχνική στήριξη προηγείται καταρχήν του σχεδίου συνεργασίας (προκαταρκτική δαπάνη) και δεν µπορεί 

να καλύπτει δαπάνες για την πραγµατοποίηση συσκέψεων εταιρικής σχέσης, από τη στιγµή που η εταιρική 

σχέση θεσπίζεται οριστικά βάσει συµφωνίας. Τα έξοδα συσκέψεων στο στάδιο της υλοποίησης 

εντάσσονται στις δαπάνες εµψύχωσης που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του σχεδίου. 

Ορισµένες οµάδες τοπικής δράσης ενδέχεται να µην χρειάζονται προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη και 

µπορεί να είναι έτοιµες να υλοποιήσουν µια κοινή δράση βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών της 

προηγούµενης περιόδου προγραµµατισµού.  

Οι προκαταρκτικές δαπάνες µπορούν να συνίστανται σε έξοδα συναντήσεων (ανταλλαγή εµπειριών) µε 

δυνητικούς εταίρους (π.χ. οδοιπορικά, έξοδα διαµονής και διερµηνείας) ή έξοδα στο στάδιο προ της 

ανάπτυξης του σχεδίου (π.χ. µελέτη σκοπιµότητας του σχεδίου, παροχή συµβουλών για ειδικά θέµατα, 

έξοδα µετάφρασης, πρόσθετα έξοδα προσωπικού).  

Για τη διευκόλυνση της έναρξης των εργασιών συνεργασίας, συνιστάται η ύπαρξη µιας ειδικής διαδικασίας 

χωριστής από τη διαδικασία επιλογής του σχεδίου. Η προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη υλοποιείται είτε 

µέσω µιας διοικητικής διαδικασίας επιλογής (η επιχορήγηση παρέχεται στις επιλεγείσες οµάδες τοπικής 

δράσης κατόπιν υποβολής φακέλων) είτε µέσω µιας τοπικής διαδικασίας επιλογής από τις οµάδες τοπικής 

δράσης, χρησιµοποιώντας µέρος του προϋπολογισµού που διατίθεται για την υλοποίηση της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης. 

Το πρώτο µοντέλο υλοποίησης προβλέπει, για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, την υποβολή 

αιτήσεων οποτεδήποτε αυτές συµπληρώνονται. 

Τα κράτη µέλη µπορούν ενδεχοµένως να θεσπίσουν ένα ανώτατο όριο επιχορήγησης για την 

προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη, ως µέγιστο ποσοστό του συνολικού κόστους του σχεδίου. Όµως, τα 

κράτη µέλη µπορούν ενδεχοµένως να θεωρήσουν ότι, στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του 

σχεδίου δεν είναι ακόµη γνωστό, είναι προτιµότερη η θέσπιση ενός ανώτατου ορίου επιχορήγησης ανά 

εταίρο. 

 

Κοινή δράση 

Το σχέδιο συνεργασίας αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη δράση µε σαφώς προσδιορισµένα παραδοτέα που 

παράγουν οφέλη για τις περιφέρειες. Οι δαπάνες που αφορούν την περιοχή Leader δεν συνεπάγονται κατ’ 

ανάγκη υλοποίηση δαπανών στη συγκεκριµένη περιοχή. Η δράση είναι «κοινή» υπό την έννοια ότι 

υλοποιείται από κοινού.  



 7

Το περιεχόµενο της κοινής δράσης µπορεί να καλύπτει ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων επιλέξιµων στο 

πλαίσιο του (των) άξονα (-ων) που υλοποιείται (-ούνται) µε τη µέθοδο Leader. 

Οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση κοινές δράσεις µπορούν επίσης να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων, στη µεταφορά εµπειριών τοπικής ανάπτυξης µέσω π.χ. κοινών δηµοσιεύσεων, σεµιναρίων 

κατάρτισης, ρυθµίσεων αδελφοποίησης (ανταλλαγή διαχειριστών και προσωπικού του προγράµµατος), µε 

αποτέλεσµα τη θέσπιση κοινών µεθοδολογιών και µεθόδων εργασίας ή την επεξεργασία κοινού ή 

συντονισµένου έργου ανάπτυξης.  

                                 

Λειτουργία κοινής δοµής 

Η λειτουργία µιας κοινής δοµής είναι η πλέον «ολοκληρωµένη» µορφή συνεργασίας. Μια κοινή νέα δοµή 

µπορεί να είναι οποιοσδήποτε φορέας υπό νοµική µορφή αναγνωρισµένη στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. 

Σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας, µπορεί να είναι ένας ΕΟΟΣ (ευρωπαϊκός όµιλος οικονοµικού 

σκοπού). 

Μία από τις προϋποθέσεις για τη σύσταση µιας τέτοιας δοµής είναι να αποτελούν οι εταίροι δοµές µε 

νοµική προσωπικότητα. 

 

2) Επιλεξιµότητα εταίρων συνεργασίας 

Η συνεργασία αφορά µία τουλάχιστον οµάδα τοπικής δράσης επιλεγµένη στο πλαίσιο του άξονα Leader 

και υλοποιείται υπό την ευθύνη µιας συντονιστικής οµάδας τοπικής δράσης επιλεγµένης στο πλαίσιο του 

άξονα Leader (άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1974/2006). 

Η συνεργασία είναι ανοικτή στις εταιρικές σχέσεις που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 59 στοιχείο ε) 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) καθώς και σε άλλες 

αγροτικές τοπικές οµάδες οργανωµένες σύµφωνα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) παρουσία τοπικής 

οµάδας µε δραστηριότητα στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, µε ικανότητα να εκπονήσει µια 

στρατηγική ανάπτυξης για µια γεωγραφική επικράτεια, β) η συγκεκριµένη τοπική οµάδα είναι οργανωµένη 

στη βάση εταιρικής σχέσης των τοπικών φορέων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο του άρθρου 59 στοιχείο ε) δεν διαθέτουν ειδικό 

ταµείο για τον συντονισµό της συνεργασίας. Εποµένως, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιµοποιείται το 

µέτρο συνεργασίας του άξονα 4.  

Σηµειώνεται επίσης ότι τα σχέδια δεν υλοποιούνται κατ’ ανάγκη από τις ίδιες τις οµάδες τοπικής δράσης, 

αλλά µπορούν να αναληφθούν από φορείς εκµετάλλευσης (ή αναδόχους σχεδίων), οι οποίοι ορίζονται από 

την οµάδα τοπικής δράσης στη συµφωνία συνεργασίας (βλέπε µέρος III.5).  

3) Ο ρόλος της συντονιστικής οµάδας τοπικής δράσης (εµψύχωση) 

Η συντονιστική οµάδα Leader του σχεδίου έχει την τελική ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδίου και 

αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας µε τις εθνικές ή/και περιφερειακές αρχές για την παροχή των 

απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την πρόοδο των αιτήσεων χρηµατοδότησης και τα πραγµατικά 

επιτεύγµατα. Κάθε σχέδιο συνεργασίας υλοποιείται υπό την εποπτεία και τον συντονισµό µιας επικεφαλής 

οµάδας, η οποία ορίζεται από κοινού από τις οµάδες που συµµετέχουν στο σχέδιο βάσει συµφωνίας 

συνεργασίας. 

Προκειµένου να υπάρχει πραγµατική «ηγεσία» στη συντονιστική οµάδα πρέπει να ανατίθενται ελάχιστες 

αρµοδιότητες. Πρόσθετες αρµοδιότητες είναι δυνατόν να αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της συµφωνίας. 

Κατά κανόνα, η συντονιστική οµάδα αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα εµψύχωσης:  
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- καθοδήγηση και συντονισµός του σχεδιασµού του σχεδίου, περιλαµβανοµένης της εκπόνησης της 

συµφωνίας συνεργασίας που παρουσιάζει το σχέδιο συνεργασίας (περιγραφή του σχεδίου και καθορισµός 

των αντίστοιχων δεσµεύσεων των διαφόρων οµάδων τοπικής δράσης)· 

- οικονοµικός συντονισµός του σχεδίου: συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις αιτήσεις χρηµατοδότησης 

που υποβάλλονται από κάθε οµάδα (οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται στη συνέχεια σε κάθε οµάδα και 

στις ενδιαφερόµενες περιφερειακές ή εθνικές αρχές)· 

- καθοδήγηση και συντονισµός της υλοποίησης του σχεδίου και των καθηκόντων για τα οποία είναι 

αρµόδιος κάθε εταίρος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ορθή υλοποίηση του κοινού σχεδίου· 

- προώθηση και παρακολούθηση του σχεδίου συνεργασίας (οικονοµική πρόοδος όσον αφορά τις 

αναληφθείσες δαπάνες και τα εξασφαλισθέντα έσοδα, οργάνωση ανταλλαγών µεταξύ των οµάδων, 

κατάρτιση των αρχείων υλοποίησης). 

- Η επικεφαλής οµάδα Leader ελέγχει τη συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται από 

κάθε οµάδα Leader για την ορθή υλοποίηση του κοινού σχεδίου. 

Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω καθηκόντων εντάσσονται στο σχέδιο 

συνεργασίας που χρηµατοδοτείται από το µέτρο «Συνεργασία» του προγράµµατος. 

4) Ο ρόλος κάθε εταίρου στο σχέδιο συνεργασίας 

Τα καθήκοντα και οι δαπάνες πρέπει να επιµερίζονται µεταξύ των εταίρων, κατά τρόπο ώστε κάθε εταίρος 

να λαµβάνει µέρος σε δραστηριότητες του σχεδίου. Κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για τις δεσµεύσεις που 

αναλαµβάνει έναντι των άλλων οµάδων και της επικεφαλής οµάδας στο πλαίσιο της συµφωνίας 

συνεργασίας (βλέπε παράρτηµα I). 

Κάθε οµάδα φέρει διοικητική και οικονοµική ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες διευθύνει. Εποµένως, είναι 

υπεύθυνη για την εκπόνηση της πρόβλεψης χρηµατοδοτικού σχεδίου και για τις διαπραγµατεύσεις µε τους 

φορείς που παρέχουν µερική χρηµατοδότηση. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση και για τη διάθεση, στις 

περιφερειακές ή εθνικές αρχές, όλων των λογιστικών εγγράφων που τεκµηριώνουν τις αναληφθείσες 

δαπάνες και τη φύση της δηµόσιας µερικής χρηµατοδότησης.  

Όπως προαναφέρθηκε, ορισµένες δαπάνες του σχεδίου συνεργασίας είναι δυνατόν να υλοποιούνται µέσω 

των διαφόρων δοµών της οµάδας τοπικής δράσης (π.χ. από ένα µέλος της εταιρικής σχέσης των οµάδων 

τοπικής δράσης) ή µέσω ενός αγροτικού φορέα στην περιοχή της οµάδας τοπικής δράσης.  

5) Η συµβολή της δικτύωσης  

Η τεχνική βοήθεια για τη συνεργασία είναι επιλέξιµη βάσει του σχεδίου δράσης του εθνικού δικτύου στο 

πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας (άρθρο 68 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005). 

Η δικτύωση όλων των οµάδων τοπικής δράσης στο πλαίσιο κάθε προγράµµατος κρίνεται µεταξύ άλλων 

σκόπιµη για τον σκοπό της προώθησης και της διευκόλυνσης της µεταξύ τους συνεργασίας (διατοπική 

συνεργασία). 

Σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας, η προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη θα υποστηριχθεί από το 

έργο του ευρωπαϊκού αγροτικού δικτύου, το οποίο αναµένεται να προωθήσει τον συγκεκριµένο τύπο 

συνεργασίας, µόλις καταστεί λειτουργικό. Καθοριστικής σηµασίας θα είναι επίσης το έργο των εθνικών 

δικτύων για την ενθάρρυνση της διακρατικής συνεργασίας.  

Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται η συµπερίληψη στον δικτυακό τόπο του εθνικού δικτύου µιας ιστοσελίδας 

που θα καθιστά εφικτή την αναζήτηση εταίρων, µε κριτήριο, ενδεχοµένως, την επακριβή περιγραφή του 

θέµατος που επιθυµούν να αναπτύξουν µέσω της συνεργασίας οι αιτούσες οµάδες τοπικής δράσης και την 

πείρα που έχει αποκτηθεί στον συγκεκριµένο τοµέα. Η εµπειρία των κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader 

έχει δείξει ότι δεν είναι πάντοτε εύκολη η εξεύρεση του κατάλληλου εταίρου όσον αφορά τις προσδοκίες 

και το επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων και τεχνογνωσίας. Προκειµένου, λοιπόν, να καλύπτονται οι ανάγκες 

της διακρατικής συνεργασίας, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να µεταφράζονται στα αγγλικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1) Φορείς που συµµετέχουν στη συνεργασία 

Η διατοπική συνεργασία στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους αφορά τουλάχιστον µία περιοχή επιλεγµένη 

στο πλαίσιο του άξονα Leader. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η διάδοση της µεθόδου Leader, στην εταιρική 

σχέση µπορούν επίσης να έχουν δικαίωµα συµµετοχής τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού 

τοµέα, επιλεγµένες στο πλαίσιο του άξονα 3, βάσει του άρθρου 59 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005, ή άλλες τοπικές αγροτικές οµάδες οργανωµένες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Leader και 

αναγνωρισµένες από το οικείο κράτος µέλος.  

Εκτός από τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την επίσηµη αναγνώριση από τα κράτη µέλη, για τον 

καθορισµό « άλλων αγροτικών περιοχών που είναι οργανωµένες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Leader» 

µπορούν να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τοπική οµάδα µε δραστηριότητα στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης και µε ικανότητα να εκπονήσει µια 

στρατηγική ανάπτυξης για µια συγκεκριµένη γεωγραφική επικράτεια· 

- η οργάνωση της οµάδας πρέπει να βασίζεται σε µια ανοιχτή και ευρεία εταιρική σχέση, στο πλαίσιο της 

οποίας ενθαρρύνεται η συµµετοχή τοπικών παραγόντων. Η οµάδα πρέπει να περιλαµβάνει εκπροσώπους 

διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών κλάδων, περιλαµβανοµένων ενώσεων. Η οµάδα πρέπει να αναπτύσσει τη 

δική της πολιτική ανάπτυξης· 

- η οµάδα πρέπει να επιδιώκει τη συνεργασία µε άλλες οµάδες στη βάση δικτύου. 

2) Επιλεξιµότητα εργασιών 

Εκτός από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριµένο θέµα και για την υλοποίηση των 

οποίων απαιτείται µεγαλύτερη περιοχή από εκείνη της σχετικής οµάδας τοπικής δράσης, επιλέξιµες στο 

πλαίσιο του µέτρου «Συνεργασία» είναι µόνον εργασίες που αφορούν περιοχές επιλεγµένες στο πλαίσιο 

του άξονα Leader. Ωστόσο, οι δαπάνες για τον συντονισµό της συνεργασίας καθίστανται επιλέξιµες για 

όλες τις σχετικές περιοχές.  

Ο συντονισµός του σχεδίου θεωρείται ότι περιλαµβάνει τα καθήκοντα συντονισµού που απαιτούνται για 

την υλοποίηση του σχεδίου (συσκέψεις των εταίρων· διοικητικά και οικονοµικά καθήκοντα της 

συντονιστικής οµάδας στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου· νοµικός καθορισµός της συµφωνίας 

συνεργασίας ή/και της κοινής νοµικής δοµής για τη λειτουργία της κοινής δοµής). Συνιστάται ο 

καταµερισµός της χρηµατοδότησης των δαπανών συντονισµού µεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο της 

συµφωνίας συνεργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι η υλοποίηση του σχεδίου µπορεί να ξεκινήσει µόνον αφότου 

ληφθεί η έγκριση της επιχορήγησης για όλους τους εταίρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Γίνεται διάκριση µεταξύ διακρατικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακρατικής 

συνεργασίας µε τρίτη χώρα. 

1) Η διακρατική συνεργασία εντός της Ένωσης 

Η διακρατική συνεργασία καλύπτει τουλάχιστον δύο οµάδες τοπικής δράσης που βρίσκονται σε δύο κράτη 

µέλη, εκ των οποίων µία τουλάχιστον είναι επιλεγµένη στο πλαίσιο του άξονα Leader. 

Όπως και στην περίπτωση της διατοπικής συνεργασίας, είναι εφικτή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας 

σε οµάδες που επιλέγονται στο πλαίσιο του άξονα 3 των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης (εταιρικές 

σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα εκτός των εταιρικών σχέσεων Leader που αναφέρονται στο άρθρο 59 

στοιχείο ε) του κανονισµού 1698/2005). Ο γενικός συντονισµός του σχεδίου από τη συντονιστική οµάδα 

τοπικής δράσης που επιλέγεται στο πλαίσιο του άξονα Leader θα είναι επιλέξιµος στο πλαίσιο του άξονα 

Leader. Άλλα έξοδα που αφορούν τις περιοχές άλλων οµάδων (άρθρο 59 στοιχείο ε)) ή οποιεσδήποτε 

άλλες αγροτικές περιοχές οργανωµένες σύµφωνα µε το Leader πρέπει να χρηµατοδοτούνται εκτός του 

άξονα Leader. 
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Βάσει της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ εταίρων (βλ. κατωτέρω), η συντονιστική οµάδα τοπικής δράσης 

του σχεδίου έχει την ευθύνη του συντονισµού του σχεδίου. Κάθε οµάδα εταίρος πρέπει να είναι υπεύθυνη 

για την επικοινωνία µε τις εποπτεύουσες αρχές της και οικονοµικά υπεύθυνη για την εκτέλεση του µέρους 

του σχεδίου στην περιοχή της. 

2) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εγκρίσεις σχεδίων διακρατικής συνεργασίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1974/2006, «τα κράτη 

µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εγκεκριµένα έργα διεθνικής συνεργασίας». Με την υποχρέωση αυτή 

επιδιώκεται µεγαλύτερη διαφάνεια στις παρεχόµενες εγκρίσεις, στα κράτη µέλη, όπως επίσης και η 

επιτάχυνση της εγκριτικής διαδικασίας. Οι αρµόδιες αρχές που έχουν οριστεί πρέπει να χρησιµοποιούν το 

επισυναπτόµενο στο παράρτηµα II κοινό έντυπο ανταλλαγής πληροφοριών για σχέδιο διακρατικής 

συνεργασίας. 

Το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης θα διαδραµατίσει υποστηρικτικό ρόλο µε τη συγκρότηση µιας 

ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων σχετικά µε υπό έγκριση σχέδια διακρατικής συνεργασίας, η οποία 

διενεργείται µε βάση τις πληροφορίες που διαβιβάζουν οι αρµόδιες αρχές. 

Κατά κανόνα, πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Βήµα 1: Μια οµάδα τοπικής δράσης η οποία προτίθεται να λάβει µέρος σε ένα σχέδιο συνεργασίας 

υποβάλλει αίτηση έγκρισης (εάν η οµάδα τοπικής δράσης έχει ήδη επιλέξει σχέδιο) ή επιλογής και 

έγκρισης στην αρµόδια αρχή της. Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγήσει προσωρινή έγκριση στην οµάδα 

τοπικής δράσης. Μια προσωρινή έγκριση, µε εξάµηνη έως εννεάµηνη περίοδο ισχύος κατ’ανώτατο όριο, 

καθίσταται τελική εάν όλοι οι εταίροι λάβουν έγκριση από τις αρχές της χώρας τους. 

Βήµα 2: Η αρµόδια για το πρόγραµµα αρχή (διαχειριστική αρχή / οργανισµός πληρωµών) κοινοποιεί στην 

Επιτροπή την προσωρινή έγκριση οποιουδήποτε σχεδίου διακρατικής συνεργασίας (κοινή δράση) 

χρησιµοποιώντας το έντυπο ανταλλαγής πληροφοριών για το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας 

(διαβιβαζόµενο µέσω της κοινής βάσης δεδοµένων των διαρθρωτικών ταµείων - SFC - 2007). Ορίζει 

επίσης έναν ανταποκριτή στους κόλπους της αρµόδιας αρχής. 

Βήµα 3: Η αρµόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να συµβουλευθεί την ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων σχετικά µε 

υπό έγκριση σχέδια διακρατικής συνεργασίας ώστε να παρακολουθεί τις εγκριτικές διαδικασίες σε άλλα 

κράτη µέλη. Η αρµόδια αρχή επιβεβαιώνει την έγκρισή της αφού αποκτήσει αποδείξεις ότι έχουν δοθεί 

εγκρίσεις από τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών. 

Το βήµα αυτό δεν εφαρµόζεται σε σχέδια διακρατικής συνεργασίας που αφορούν µόνον ένα κράτος µέλος 

και µία περιοχή σε µια τρίτη χώρα. 

3) ∆ιακρατική συνεργασία µε περιοχές σε τρίτες χώρες 

Η διακρατική συνεργασία µε µια περιοχή σε µια τρίτη χώρα αφορά τουλάχιστον µία περιοχή επιλεγµένη 

στο πλαίσιο του άξονα Leader. Εάν µια περιοχή επιλεγµένη στο πλαίσιο του άξονα Leader ξεκινήσει 

συνεργασία µε µια περιοχή σε χώρα εκτός της Κοινότητας, οργανωµένη σύµφωνα µε την προσέγγιση 

Leader, οι σχετικές δαπάνες που αφορούν την περιοχή Leader καθίστανται επιλέξιµες (µερίδιο του 

συντονισµού και του κοινού σχεδίου που αναλαµβάνεται από την περιοχή Leader βάσει της συµφωνίας 

συνεργασίας, π.χ. συµµετοχή της οµάδας τοπικής δράσης Leader σε συσκέψεις της εταιρικής σχέσης· 

τοπική εφαρµογή του κοινού σχεδίου στην περιοχή της). Με άλλα λόγια, δαπάνες που «αφορούν» την 

περιοχή Leader δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη δαπάνες «στην περιοχή».  

Οι δαπάνες στην περιοχή της τρίτης χώρας οι οποίες δεν αφορούν την περιοχή Leader δεν είναι επιλέξιµες. 

Ο ορισµός της µη κοινοτικής περιοχής που συµµετέχει στη συνεργασία πρέπει να συµµορφώνεται προς την 

προσέγγιση Leader (βλέπε ορισµό στην παράγραφο IV.1). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εµπειρία της συνεργασίας στο πλαίσιο του Leader καταδεικνύει σαφώς ότι, προκειµένου να 

διασφαλισθεί αποτελεσµατική διαχείριση, είναι σηµαντικό να καταστούν σαφείς από την αρχή του σχεδίου 

οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, ο καταµερισµός των αρµοδιοτήτων (διαχείρισης, συντονισµού, 
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παρακολούθησης και αξιολόγησης) και οι οικονοµικές συµµετοχές στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 

συνεργασίας. Εποµένως, µια τυπική συµφωνία συνεργασίας καθιστά εφικτό τον προσδιορισµό όλων αυτών 

των πτυχών και συµβάλλει στη διασφάλιση διάφανους διαχείρισης και σαφούς καθορισµού των αµοιβαίων 

αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων.  

Η συµφωνία συνεργασίας είναι ένα κοινό νοµικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε µία από τις 

συµµετέχουσες χώρες και το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους (περιλαµβανοµένης της 

συντονιστικής οµάδας τοπικής δράσης). Στο εν λόγω έγγραφο πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια οι 

στόχοι του σχεδίου, οι πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν για την επίτευξή τους, ο ρόλος κάθε εταίρου 

στην εκτέλεση του σχεδίου καθώς και η οικονοµική συµµετοχή καθενός στο σχέδιο. 

Η συµφωνία συνεργασίας αναφέρει όλα τα συστατικά στοιχεία του συνολικού προϋπολογισµού του κοινού 

µέτρου. Το έγγραφο, καταρτισµένο στις γλώσσες των διαφόρων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, καθορίζει 

το περιεχόµενο της συνεργασίας στο πλαίσιο του σχεδίου, καθώς και την οικονοµική και τεχνική 

συµµετοχή κάθε οµάδας τοπικής δράσης στην επίτευξή του. 

Οι συµφωνίες συνεργασίας πρέπει να περιέχουν: 

• έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων από τους εταίρους, µε τις ονοµασίες και τις διευθύνσεις της 

συντονιστικής οµάδας δράσης και των οµάδων τοπικής δράσης/τοπικών οµάδων εταίρων· 

• λεπτοµερή περιγραφή του σχεδίου συνεργασίας, αναφέροντας: 

• τους στόχους του σχεδίου· 

• τα µέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους· 

• τους δυνητικούς δικαιούχους· 

• τον ρόλο κάθε εταίρου στην οργάνωση και στην υλοποίηση του σχεδίου (ανάλογα µε την 

περίπτωση, την ονοµασία των τεχνικών οργανισµών που έχουν λάβει έγκριση για την 

εκτέλεση ορισµένων εργασιών)· 

• τις ρυθµίσεις για την οργάνωση και την παρακολούθηση του σχεδίου· 

• τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του πολυµερούς σχεδίου· 

• τον συνολικό προβλεπόµενο προϋπολογισµό και την οικονοµική συµµετοχή κάθε εταίρου·  

• ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα· 

• ο καθορισµός του εφαρµοστέου δικαίου και των αρµόδιων δικαστηρίων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ 

των συµβαλλόµενων µερών επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εταίρων/της οµάδας δράσης και 

είναι είτε τα δικαστήρια του τόπου διαµονής ή κύριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενός εκ των 

εταίρων/της οµάδας δράσης είτε τα δικαστήρια του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Συνήθως 

προτιµάται ο τόπος κύριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας της συντονιστικής οµάδας δράσης· 

• εφόσον το επιθυµούν οι εταίροι, ρήτρα που να επιτρέπει την ένταξη νέων οµάδων τοπικής 

δράσης/οµάδων·  

• διαδικασία δυνητικής τροποποίησης της συµφωνίας. 

Στο παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού επισυνάπτεται υπόδειγµα της συµφωνίας συνεργασίας. Το 

υπόδειγµα περιλαµβάνει επίσης ένα τεχνικό παράρτηµα για τη λεπτοµερή περιγραφή του σχεδίου. Το 

κείµενο της συµφωνίας περιλαµβάνει µόνον τους γενικούς συµβατικούς όρους. 

 

  

  



 12

 



 13

.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Τίτλος σχεδίου συνεργασίας:                                                              

 

 

 

∆ήλωση: 

 

Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τους εταίρους της οµάδας τοπικής δράσης, 

αναλαµβάνουν διά του παρόντος την υλοποίηση του σχεδίου συνεργασίας που ορίζεται στο παράρτηµα και 

πιστοποιούν επίσης το αληθές των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό.  

 

 

Εφαρµοστέο δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια 

 

Η παρούσα συµφωνία διέπεται από το ….. δίκαιο. 

 

1. ΤΥΧΟΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΄Η ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΜΕ ΦΙΛΙΚΟ 

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΕΚ∆ΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τ.. …………. 

 

 

2. ΡΗΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ («ΟΜΑ∆ΕΣ LEADER ΄Η ΑΛΛΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ.») 
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3. ΡΗΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

4. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Ονοµασία της συντονιστικής οµάδας τοπικής δράσης Leader: 

 

 

 

Ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου:  

 

 

Θέση: 

 

 

Ηµεροµηνία:                                                               Τόπος (διεύθυνση, περιλαµβανοµένης χώρας): 

 

 

Υπογραφή:                                                       
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Ονοµασία της οµάδας τοπικής δράσης Leader/ άλλης οµάδας τοπικής δράσης 1: 

 

 

 

Ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου:  

 

 

Θέση: 

 

 

Ηµεροµηνία:                                                               Τόπος (διεύθυνση, περιλαµβανοµένης χώρας): 

 

 

- 

Υπογραφή:                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Ονοµασία της οµάδας τοπικής δράσης Leader/ άλλης οµάδας τοπικής δράσης n: 

  

 

Ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου:  

  

Θέση: 

 Ηµεροµηνία:                                                               Τόπος (διεύθυνση, περιλαµβανοµένης χώρας): 

 Υπογραφή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ   

 

 

 

 

 

Τίτλος σχεδίου συνεργασίας:        

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Επικοινωνία: 

 

Ονοµασία της συντονιστικής οµάδας τοπικής δράσης στο πλαίσιο του άξονα Leader: 

 

Ονοµατεπώνυµο προέδρου: 

 

Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου επικοινωνίας για το παρόν έντυπο: 

 

Οργάνωση αρµόδια για το τοπικό πρόγραµµα: 
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∆ιεύθυνση υπεύθυνου επικοινωνίας: 

 

 

Τηλέφωνο: 

Τηλεοµοιοτυπία: 

Ηλεκ. ταχυδροµείο: 

Γλώσσες (προφορική επικοινωνία /κατανόηση): 

 

Επικοινωνία: 

 

Ονοµασία οµάδας τοπικής δράσης Leader /άλλης οµάδας τοπικής δράσης 1: 

 

Ονοµατεπώνυµο προέδρου: 

 

Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου επικοινωνίας για το παρόν έντυπο: 

 

Οργάνωση αρµόδια για το τοπικό πρόγραµµα: 

 

∆ιεύθυνση υπεύθυνου επικοινωνίας: 

 

 

Τηλέφωνο: 

Τηλεοµοιοτυπία: 

Ηλεκ. ταχυδροµείο: 

Γλώσσες (προφορική επικοινωνία /κατανόηση): 

 

 

 

Επικοινωνία: 
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Ονοµασία οµάδας τοπικής δράσης Leader /άλλης οµάδας τοπικής δράσης n: 

 

Ονοµατεπώνυµο προέδρου: 

 

Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου επικοινωνίας για το παρόν έντυπο: 

 

Οργάνωση αρµόδια για το τοπικό πρόγραµµα: 

 

∆ιεύθυνση υπεύθυνου επικοινωνίας: 

 

 

Τηλέφωνο: 

Τηλεοµοιοτυπία: 

Ηλεκ. ταχυδροµείο: 

Γλώσσες (προφορική επικοινωνία /κατανόηση): 
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Περιγραφή του σχεδίου συνεργασίας 

 

 

 

Περιγραφή των στόχων του σχεδίου, των κύριων δραστηριοτήτων του σχεδίου (περιλαµβανοµένων συναφών 

τόπων και ηµεροµηνιών)· δικαιούχοι της εργασίας και βαθµός προόδου: 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων για τους δικαιούχους της εργασίας και για τις σχετικές 

περιοχές: 

 

 

 

 

 

 

 

Προσέγγιση, µέθοδοι και διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου για το οποίο ζητείται χρηµατοδότηση: 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Περίοδος υλοποίησης του σχεδίου: 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόλος κάθε εταίρου σε σχέση µε τις κύριες δραστηριότητες: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προβλεπόµενος προϋπολογισµός του σχεδίου 

 

 

Πρόγραµµα 

αγροτικής 
ανάπτυξης 

 

Συντονιστική οµάδα τοπικής 
δράσης ή οµάδα τοπικής 
δράσης/άλλες οµάδες 

 

Προβλεπόµενες δραστηριότητες 
 

Κόστος (EUR) 

Χρηµατοδότηση (EUR) 

Κοινοτική (ΕΓΤΑΑ) ∆ηµόσια Ιδιωτική 

 

 

 

 

∆απάνες 

οργάνωσης/συντονισµού 

(επιµερισµένες) 

     

 

 

 

Άλλες δαπάνες 

(επιµερισµένες)  

(κύριες δραστηριότητες …): 

     

 

 

 

Άλλες δαπάνες  

(µη επιµερισµένες) 

     

 ΣΥΝΟΛΟ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

∆ΙΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Βασικές πληροφορίες για το έργο 

 

1.1 Τίτλος του έργου συνεργασίας: 

 

 

1.2. Ακρωνύµιο: 

 

 

1.3. ∆ιάρκεια των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου συνεργασίας: 

 

 1.3.1. Ηµεροµηνία έναρξης:  

 1.3.2. Ηµεροµηνία λήξης:   
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1.4. Συνολικό κόστος για όλη τη διάρκεια του έργου συνεργασίας (σε €): 

 

 Αναλυτική κατανοµή του προϋπολογισµού του έργου ανά πηγή χρηµατοδότησης 

  1.4.1. Συνολικός προϋπολογισµός:   

  1.4.2. ΕΓΤΑΑ:  

  1.4.3. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση:  

  1.4.4. Ιδιωτική χρηµατοδότηση:  

 Αναλυτική κατανοµή του προϋπολογισµού ανά εταίρο 

  1.4.5. Συνολικός προϋπολογισµός του  

   συντονιστή εταίρου: 
 

  1.4.6. Εταίρος 1:  

  1.4.7. Εταίρος 2:  

  1.4.8. Εταίρος 3:  

  1.4.9. Εταίρος 4:  

  1.4.10 Εταίρος 5:  

  1.4.11 Εταίρος 6:   

  1.4.12 Εταίρος 7:  
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  1.4.13 Εταίρος 8:  
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2. Πληροφορίες για τους εταίρους των έργων συνεργασίας 

4.1.  

2.1. Πληροφορίες για τον συντονιστή εταίρο 

 2.1.1 Επίσηµη ονοµασία της συντονίστριας ΟΤ∆:  

 2.1.2 Ονοµατεπώνυµο του Προέδρου:  

 2.1.3 Αρµόδιος επικοινωνίας της ΟΤ∆ για έργα  

  συνεργασίας 
 

  2.1.3.1. Ονοµατεπώνυµο:  

  2.1.3.2. ∆ιεύθυνση επικοινωνίας:  

  2.1.3.3. Αριθ. τηλεφώνου:  

  2.1.3.4. Αριθ. φαξ:  

  2.1.3.5. Ηλ. διεύθυνση:  

  2.1.3.6. Γλώσσες που 

οµιλεί/κατανοεί: 

 

 2.1.4 Ονοµασία της αρµόδιας για την κοινοποίηση  

  αρχής, περιλαµβανοµένου του αρµόδιου για  

  την επικοινωνία: 

 

 2.1.5 Ηµεροµηνία κοινοποίησης στην Επιτροπή:  
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 2.1.6 Ονοµασία της αρµόδιας για την έγκριση  

  αρχής: 
 

 2.1.7 Ηµεροµηνία έγκρισης του έργου:  

2.2. Πληροφορίες σχετικά µε την ΟΤ∆ 1 

 2.2.1. Επίσηµη ονοµασία της ΟΤ∆:  

 2.2.2. Ονοµατεπώνυµο του Προέδρου:  

 2.2.3. Αρµόδιος επικοινωνίας της ΟΤ∆ για έργα  

  συνεργασίας 
 

  2.2.3.1 Ονοµατεπώνυµο:  

  2.2.3.2 ∆ιεύθυνση επικοινωνίας:  

  2.2.3.3 Αριθ. τηλεφώνου:  

  2.2.3.4 Αριθ. φαξ:  

  2.2.3.5 Ηλ. διεύθυνση:  

  2.2.3.6 Γλώσσες που οµιλεί/κατανοεί:  

 2.2.4. Ονοµασία της αρµόδιας για την κοινοποίηση  

  αρχής, περιλαµβανοµένου του αρµόδιου για  

  την επικοινωνία: 

 

 2.2.5. Ηµεροµηνία κοινοποίησης στην Επιτροπή:  
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 2.2.6. Ονοµασία της αρµόδιας για την έγκριση  

  αρχής: 
 

 2.2.7. Ηµεροµηνία έγκρισης του έργου:  
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2.3. Πληροφορίες σχετικά µε την ΟΤ∆ 2 

 2.3.1. Επίσηµη ονοµασία της ΟΤ∆:  

 2.3.2. Ονοµατεπώνυµο του Προέδρου:  

 2.3.3. Αρµόδιος επικοινωνίας της ΟΤ∆ για έργα  

  συνεργασίας 
 

  2.3.3.1 Ονοµατεπώνυµο:  

  2.3.3.2 ∆ιεύθυνση επικοινωνίας:  

  2.3.3.3 Αριθ. τηλεφώνου:  

  2.3.3.4 Αριθ. φαξ:  

  2.3.3.5 Ηλ. διεύθυνση:  

  2.3.3.6 Γλώσσες που οµιλεί/κατανοεί:  

 2.3.4.  Ονοµασία της αρµόδιας για την κοινοποίηση  

  αρχής, περιλαµβανοµένου του αρµόδιου για  

  την επικοινωνία : 

 

 2.3.5. Ηµεροµηνία κοινοποίησης στην Επιτροπή:  

 2.3.6. Ονοµασία της αρµόδιας για την έγκριση  

  αρχής: 
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 2.3.7. Ηµεροµηνία έγκρισης του έργου:  

 

 


