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Rapport från Leaderseminarier vid europeiska nätverkets 

konferens i Milano 25 sep 2015 

 

"The less there is cooperation higher up the more difficult it will be at the lower 

levels" - Att underlätta samarbete med 4 fonder 

 
Det finns olika nivåer för samarbete, på EU, nationell, regional eller LAG-nivå. Samarbetet 

kan dessutom handla om flera olika saker som: gemensamma mål, harmonisering av regler, 

utbyte av information eller gemensamma aktiviteter. 

Flerfondslösning är inte möjligt alls i följande länder: BE, EE, HR, IE, LU, MT, NL. I CY och 

RO är det inte uteslutet. I alla övriga länder finns tydligt möjligheten att använda fyra fonder 

för CLLD. Det är endast i Sverige man har skapat ett särskilt program för detta gemensamt 

finansierat av socialfonden och regionalfonden, dessutom med samma 

förvaltningsmyndighet som de två övriga fonderna. 

 
Förvaltningsmyndighetens nivå, Joanna Gierulska från Polen 
Jordbruksministeriet koordinerar alla fyra fonderna. Det verkar dock som om det är olika 
förvaltningsmyndigheter för alla fonderna. På regional nivå är det en myndighet som sköter CLLD. LAG 
har samma juridiska status och form oavsett vilken fond de får sin finansiering från. Det är gemensamma 
regler för ansökningar när det gäller de lokala strategierna, oavsett fond och samma urvalskriterier. 
Använder ett leaderområde flera fonder samtidigt, är det en som ska vara "leadfund" och det behövs bara 
ett kontrakt med LAG. 
Utmaningarna för framtiden är om Leaderområdena ska välja enfonds eller flerfondslösningar och hur vi i 
genomförandet och utvärderingen ska få bäst integrering och harmonisering av alla fonder. 
 
Nationella nätverkens nivå, Hans-Olof Stålgren 
Det svenska arbetet med att underlätta samarbetet mellan alla fyra fonder baseras på några viktiga steg. 
Först av allt har grunden lagts genom det särskilda program för Lokalt ledd utveckling som gemensamt 
finansieras av Socialfonden och Regionalfonden. Att Jordbruksverket fått ansvaret som 
förvaltningsmyndighet för alla tre program som finansierar Lokalt ledd utveckling uppmärksammades och 
avundades av alla. På frågan om nödvändiga åtgärder när det gäller att underlätta samarbete genom alla 
fonder blev det gemensamma svaret att alla länder bör kopiera den svenska lösningen med samma 
förvaltningsmyndighet för de fonder som finansierar Lokalt ledd utveckling.   
De andra grunderna eller verktygen för samarbete mellan fonder i Sverige är Samordningsgruppen där det 
finns en bred representation från LAG men också förvaltningsmyndigheten, utbetalnings-funktionen, 
Socialfonden, Regionalfonden, regionala myndigheter och flera nationella organisationer. De olika 
undergrupperna/utskotten är en viktig del i samordningen. Regionala träffar där Socialfonden och 
Regionalfonden bjuds in är också ett viktigt verktyg. Den gemensamma leaderföreningen LUS är också ett 
viktigt redskap för samordning, särskilt när ännu fler leaderområden hunnit ansluta sig. Det nära 
samarbetet och transparensen mellan LUS och nätverkskansliet framhölls också som en viktig del.  
 
 
LAG-nivå, Jan Florian LAG-nätverket i Tjeckien 
 
Leaderområdena i Tjeckien har samlats i ett nätverk/informell förening som på ett starkt sätt företräder 
Leader. Av ca 170 Leaderområden är mellan 140 och 150 medlemmar i nätverket. Det har givit dem en 
stark ställning i dialogen med förvaltningsmyndigheten och i arbetet med att stötta genomförandet av 
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Leader i Tjeckien. De står också för en rejäl utbildning/träning av nya LAG och deras kontor. Ett verktyg 
är ”twinning” mellan nya och gamla LAG där gamla områden tar på sig ett mentorskap för nya. 
Tillsammans arrangerar dessa ”vänortsområden” kurser, studiebesök och även några dagars praktik för 
ordförande och verksamhetsledare. I twinningprogrammet ingår också råd och mallar för hur man lägger 
upp dokument, strukturer för handläggningsarbete m.m. Nya LAG får då också göra en slags 
träningsomgång med bedömning och urval av ett antal mindre träningsprojekt.  
 
Bild från seminariets förslag till åtgärder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


