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ЛИДЕР Пристапот:

основен водич

Што е целта на овој документ

Во овој документ ќе го претставиме ЛИДЕР пристапот 

објаснувајќи како истиот може да биде од корист во 

развојот на руралните средини. Во него се исто така 

дадени основни информации за за начинот на 

имплементација на локално ниво, како интегрален дел 

од политиката на рурален развој на Европската Унија 

(ЕУ).

Документот вклучува:

 информации.

Водичот е наменет за сите страни заинтересирани за 

иницијативите за рурален развој. Тоа може да бидат 

вработени во администрацијата на државно, регионално 

или локално ниво, земјоделци или други активни 

членови на руралните заедници - сите тие може да имаат 

улога во ЛИДЕР.

Нашата цел  е да им објасниме на лицата вклучени во 

задолжени за програмите, особено во новите Земји 

членки на ЕУ, како и потенцијалните идни Земји членки, 

што е ЛИДЕР и како се имплементира во пракса. Исто 

така, целиме и кон тоа да им покажеме на руралните 

заедници во ЕУ дека ЛИДЕР пристапот им овозможува 

програмите за рурален развој во нивната локална 

средина (истовремено користејќи ја и финансиската 

поддршка што ги придружува овие програми).

Овој документ е наменет да биде воведен Водич лесен за 

сите прописи и административни процедури поврзани 

со иницијативата. Информации за овие аспекти на 

иницијативата се наоѓаат на други места (неколку 

контакт информации се дадени на увид и во овој 

документ).
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1. Пристапот ЛИДЕР 

 во руралниот развој:

 што е тоа?

Политика за рурален развој станува се позначајна 

компонента од Заедничката земјоделска политика на 

ЕУ (ЗЗПЕУ). Таа промовира одржлив развој во рурални 

региони во Европа со посебен фокус на економските и 

социјалните прашања, како и грижата за човековата 

средина. Преку половина од населението на ЕУ живее 

во рурални средини, кои што покриваат 90% од 

територијата на ЕУ( ). Иницијативата ЛИДЕР 

претставува иновативен пристап во рамките на 

политика за рурален развој на ЕУ.

Кратенката ЛИДЕР (оригинално LEADER) во превод значи 

“Врски помеѓу активностите за рурален развој”( ). Како што 

навестува и самото име, тоа е пред се метод на 

мобилизирање и остварување на руралниот развој во 

локалните рурални средини, отколку утврден пакет мерки, 

што треба да се применат. Искуството ни докажа дека 

ЛИДЕР може да направи вистинска промена во 

секојдневниот живот на луѓето што живеат во руралните 

средини. Може да игра значајна улога во поттикнувањето 

на иновативни мерки и решенија за како за старите, така и 

за новите проблеми во руралните средини, станувајќи 

притоа  еден вид “лабораторија” за градење на 

способностите на локалната средина и за тестирање на 

нови начини за задоволување на потребите на руралните 

заедници. Иницијативата генерираше многу значајни 

резултати во старите Земји членки ЕУ-15( ), и би можела да 

игра многу значајна улога во поддршката на руралните 

средини во новите, како и потенцијалните ЕУ земји членки 

да се адаптираат на денешните променливи околности.

Од својот официјален почеток во 1991 година, ЛИДЕР 

обзебеди алатки  на руралните средини во ЕУ, за активно  

учество во градењето на нивната иднина. Иницијативата, 

заедно со останататите делови на ЗЗПЕУ еволуираше во 

текот на изминатиот период Информациите добиени од 

проценките и евалуациите како и од носителите на 

руралните дејности, покажуваат дека ЛИДЕР пристапот е 

алатка што функционира добро, во прилично различни 

ситуации и типови на средини, на тој начин адаптирајќи го 

креирањето на рурална политика според големата  

различност во потребите на руралните средини. Од овие 

причини, иницијатива стана интегрален дел од политиката 

на рурален развој. Со охрабрувањето на учеството на 

локалните заедници во креирањето и имплементирањето 

на стратегиите за оддржлив развој , ЛИДЕР пристапот може 

да се покаже како драгоцено средство за формулирање на 

руралната политика во иднина.

За програмскиот период 2007-2013 година, ЛИДЕР нема 

повеќе да биде третиран како посебен програм, туку ќе 

биде интегриран (‘mainstreamed’) во сите национални и 

регионални програми за рурален развој. Ова отвора нови 

можности за употреба на ЛИДЕР пристапот во поширок 

контекст и врз многу поширок опсег на активности во 

руралниот развој.

ЛИДЕР ги охрабрува руралните средини да истражат нови 

начини за да станат или останат конкурентни, да ги 

искористат во најголема мерка своите добра и да ги 

пребродат предизвиците што можеби ги среќаваат, како на 

пример сé постаро население, лошо ниво на услуги, или 

недостаток од можности за вработување. На овој начин, 

ЛИДЕР придонесува кон подобрувањето на квалитетот на 

животот во руралните средини, како за земјоделските 

семејствата, така и за пошироката популација во руралните 

средини. Програмата користи сеопфатен пристап кон 

руралните проблеми. Така на пример, признава дека 

конкурентното производство на храна, имањето 

привлечна животна средина и креирањето можности за 

вработување на локалното население се аспекти кои имаат 

взаемно влијание врз животот во руралните средини, за 

кои  се потребни посебни квалификации, соодветни 

технологии и услуги кои треба да се вкомпонираат во еден 

усогласен пакет со посебно дефинирани мерки на 

политиката. 

Од својот почеток во 1991 година иницијативата ЛИДЕР 

постоеше за да им обезбеди на локалните заедници 

специфичен метод за вклучување на локалните 

партнери во управувањето на идниот развој на 

нивните средини. ЛИДЕР пристапот привлече голем 

интерес во рамките на ЕУ и многу пошироко. Пристапот 

многу пати беше употребен и приспособен за 

корисници вон иницијалната намена. Вниманието кое 

што пристапот го привлече поттикна и влијаеше врз 

националните, регионалните и локалните власти во 

креирањето на нивните политики со својот капацитет 

да ги решаваат развојните проблеми преку нови 

форми на партнерства и преку поврзувањето на 

активностите.

Програмата ЛИДЕР е комплементарна со други европски и 

национални програми. На пример, ЛИДЕР активностите 

можат да активираат и мобилизираат локални ресурси 

преку поддршка на пред-развојни проекти (како 

дијагностички анализи и физибилити студии или стручно 

усовршување на локалните заедници), со што  ќе се 

подобри способноста на тие средини да пристапат и да ги 

користат, не само средствата од ЛИДЕР, туку и од другите 

потенцијални извори за финансирање на нивниот развој 

(на пример, посеопфатните ЕУ, национални и регионални 

програми за рурален развој). ЛИДЕР  исто така поддржува и 

одредени сектори и категории корисници кои што 

вообичено не се цел на друга ЕУ поддршка, или пак 

добиваат многу лимитирана поддршка, како што се 

културните активности, подобрување на животната 

средина, рехабилитација на објекти од значење за 

културното наследство, рурален туризам, подобрување на 

врските помеѓу производителите и потрошувачите, итн.

ЛИДЕР ги охрабрува социо-екомските чинители да 

работаат заедно, како би произвеле добра и услуги што 

генерираат најмногу додадена вредност во нивното 

подрачје.

1    Во ЕУ со 25 земји членки
2    На француски јазик Liaison entre actionsde developpement rural
3    EУ со 15 земји членки пред проширувањето на 25 земји 

      членки во мај 2004
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Кратка историја на ЛИДЕР

ЛИДЕР официјално започна со имплементација во 1991 

година со цел да ги подобри развојните потенцијали на 

руралните средини преку привлекување на локалните 

иницијативи и знаења, преку промовирањето на 

прифаќањето на know-how за локален интегриран развој, 

како и за ширење на овие знаења во други рурални 

средини.

а) ЛИДЕР е дел од една поширока политика на ЕУ за 

рурален развој

Целите на ЛИДЕР се  усогласени со оние на ЕУ политиката за 

севкупен рурален развој. Еволуирачката Заедничка 

Земјоделска Политика ги зема во предвид различностите на 

руралните средини и нивните предели, богатите локални 

идентитети и сé поголемото значење што денешното 

општество í го придава на квалитетната природна животна 

средина. Ова се главните препознатливи предности на 

руралните средини во ЕУ.

б) Приказната за ЛИДЕР

Различните пристапи кон руралниот развој испробани во 

раните деведесетти години беа типично секторски, 

фокусирани пред сé на земјоделските производители со 

цел да ги поддржат структурните промени во 

земјоделството. Тие користеа пристап “од врвот - надолу”, со 

планови за поддршка дефинирани на национално или 

регионално ниво. Локалните носители на активности и 

интереси не беа секогаш охрабрувани да стекнуваат 

вештини што ќе им помогнат да станат градители на својата 

иднина.

Пристапот кој што се заснова на одреден реон и почнува “од 

основата кон врвот”, притоа вклучувајќи ги локалните 

заедници и додавајќи вредност на локалните ресурси, 

постепено беше прифатен како нов начин на создавање 

работни места и стопанисување  во руралните  подрачја  

Имплементацијата на ЛИДЕР започна на експериментален 

начин да ги поврзува на локално ниво различните проекти 

и идеи, носители и ресурси. Тоа се покажа дека е идеален 

инструмент за проверка на начините за проширување на 

можностите на руралните подрачја.

Уделот на територија од ЕУ на кој се применува ЛИДЕР 

пристапот, бројот на ЛИДЕР групите и нивото на 

финансирање определено за овој тип на пристап 

значително е зголемено откако ЛИДЕР беше претставен во 

1991 година.

в) Контекстот на креирање политика: од 

експериментална иницијатива до секојдневие

Од аспект на креирање политиката, ЛИДЕР на почетокот 

беше претставен како “ Иницијатива на заедниците” 

финансирана од Структурните Фондови на ЕУ. Досега се 

остварени три генерации на ЛИДЕР: ЛИДЕР I (1991-93), 

ЛИДЕР II (1994-99) и ЛИДЕР+ (2000-06). За сето ова време 

Земјите членки имаа сопствени независни ЛИДЕР програми 

финансирани од посебни фондови на ниво на Унијата. Од 

2007 година наваму, ЛИДЕР пристапот ќе биде интегриран 

(‘mainstreamed’) во севкупната политика за рурален развој 

на ЕУ. Тоа значи дека ЛИДЕР ќе биде вклучен во 

националните и општите регионални програми за рурален 

развој што се поддржани од страна на ЕУ, заедно со цел 

спектар на други мерки за рурален развој. Финансирањето 

за ЛИДЕР оската од 2007 година ќе произлезе од севкупната 

финансиска поддршка што секоја Земја членка ја добива од 

ЕУ во рамките на новиот Европски земјоделски фонд за 

рурален развој (European Agricultural Fund for Rural Develop-

ment - EFARD) кој што ќе го поддржува руралниот развој.
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ЛИДЕР иницијатива Број на локални

групи за акција
Површина што ја покриваат ЕУ финансирање

ЛИДЕР I

ЛИДЕР II

ЛИДЕР +

217

893

906 1 375 144 km2

1 577 386 km2

   367 000 km2 EUR 442 милиони

EUR 1 755 милиони 

EUR 2 105 милиони 
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Елаборација од основата нагоре 
и имплементација на 

стратегиите

Локални јавно-приватни партнерства:
локални акциски групи

Интегрирани и мулти-секторски 
активности

Подрачни локални
развојни стратегии

2. Седум главни карактеристики  
 на ЛИДЕР пристапот

ЛИДЕР концептот

Основниот концепт што стои зад ЛИДЕР пристапот е 
фактот што, земајќи ги предвид различноста на 
руралните региони во ЕУ, развојните стратегии се 
многу поефикасни и поделотворни ако за нив се 
одлучува на локално ниво и ако се спроведуваат на 
локално ниво од локални носители, придружени од 
јасни и транспарентни процедури, поддржани од 
релевантните тела на јавната администрација и 
неопходната техничка помош за трансфер на добри 
практики. 

Разликата помеѓу ЛИДЕР пристапот и другите 
потрадиционални мерки на рурална политика  е во тоа 
што ЛИДЕР покажува “како” да се продолжи за разлика 
од тоа “што” треба да биде сторено. Седум главни 
карактеристики го сумираат пристапот ЛИДЕР.  Тие се 
опишани овде поединечно, но важно е на нив да 
гледаме како на една целина (еден сет од алатки). 
Секоја  карактеристика е комплементарна и има 
позитивно взаемно содејство со другите 
карактеристики низ целиот процес на 
имплементација, со трајни ефекти врз динамичноста 
на руралните региони и нивниот капацитет да ги 
решат сопствените проблеми.

Карактеристика 1: Територијално базирани 
стратегии за локален развој 

Територијално базираниот пристап, како целен простор за 
имплементирање на политиката зема една мала, хомогена, 
социјално кохезивна територија, која ја карактеризираат 
заеднички локални традиции, локален идентитет, чувство 
на припаѓање и заеднички потреби и очекувања,. Имањето 
таков простор како основа за споредување (референтна 
вредност) го олеснува спознавањето на локалните 
предности и слабости, закани и можности, внатрешниот 
потенцијал и идентификувањето на главните тесни грла за 
оддржлив развој. Територијално базиран во основа значи 
локален.

Овој пристап има најголеми можности да функционира 
подобро од останатите пристапи затоа што овозможува 

мерките да бидат прецизно  дефинирани за да одговорат на 
реалните потреби како и локалната конкуретна предност. 
Избраната територија (простор) мора да има достаточна 
кохерентност и критична маса од аспект на човечките, 
финансиските и економските ресурси за да поддржи 
остварлива локална развојна стратегија. Територијата 
(просторот) не секогаш мора да кореспондира со 
постоечките административни граници.

Дефинирањето на “локална територија (подрачје)” не е ниту 
универзално ниту пак статично. Напротив, дефиницијата 
еволуира и се менува заедно со пошироките економски и 
социјални промени, улогата на земјоделството, 
управувањето со земјиштето и прашањата за заштита на 
животната средина, како и општата перцепција на 
општеството за руралните подрачја.

Вмрежување

Соработка

Иновации

Пристапот 
ЛИДЕР

Седумте главни карактеристики 
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Карактеристика  2: Пристап “од основата 

кон врвот” 

Пристапот "од основата кон врвот" значи дека 

локалните носители учествуваат во донесувањето на 

одлуките поврзани со стратегијата и при изборот на 

приоритети кои треба да се постигнат во нивниот 

регион (простор). Искуството покажа дека овој 

пристап не смее да се зема во предвид како 

алтернатива или наспроти различните “од врвот - 

надолу” пристапи од националните и/или 

регионалните власти, туку напротив, да се комбинира 

и да има взаемно содејство со нив, со цел да се 

остварат најдобри вкупни резултати.

Од седумте  карактеристики на ЛИДЕР програмата 

токму пристапот "од основата кон врвот" е 

најспецифичниот. Руралните политики што го следат 

овој пристап треба да бидат дизајнирани и 

имплементирани на начин најдобро прилагоден кон 

средините кои што ги опслужуваат. Еден од начините 

на кои тоа може да се  обезбеди е да се поканат 

локалните носители да го превземат водството и 

активно да учествуваат. Ова е подеднакво вистинито и 

кај ЕУ 15 и ЕУ 25 Земји членки, но е еднакво важно и за 

земјите кои што имаат аспирации да станат членки на 

ЕУ, а имаат структурни проблеми во земјоделскиот 

сектор и многу отворени можности за подобрување на 

квалитетот на руралното живеење.

Инволвирањето на локалните носители  го вклучува 

населението во поголеми, економски и социјални 

интересни групи, како и претставниците на јавни и 

приватни институции. Градење на капацитетите е една 

од суштинските компоненти на пристапот "од основата 

кон врвот" и вклучува:

- Подигнување на свесноста, обука, вклучување  

 и мобилизација на локалното население при  

 идентификацијата на предностите и   

 слабостите на територијата (анализа);

- Вклученост на различни интересни групи во  

 подготовка на стратегијата за локален развој;

- Донесување јасни критериуми за   

 селектирање на соодветни активности   

 (проекти) на локално ниво со кои ќе се   

 остварува стратегијата.

Вклученоста не смее да се ограничи само на почетната 

фаза, туку треба да се практикува за целото 

времетраење на имплементирањето на процесите кои 

што придонесуваат за остварувањето на стратегијата, 

достигнувањата на одбраните проекти, како и учењето 

од остварените задачи. Исто така има и важни 

прашања кои се однесуваат на транспарентноста, на 

кои што мора да им се посвети внимание при процесот 

на мобилизација и консултациите, со цел да се дојде до 

консензус преку дијалог и преговори помеѓу страните 

што учествуваат.

Помеѓу 10 000 и

100 000 жители

Без претходно

одредени граници

Складност и 

критична маса

Заеднички потреби и очекувања

Мали

Хомогени и цврсто 

поврзани

Заеднички традиции и идентитет

Локално подрачје

Територијален пристап
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Карактеристика 3: Јавно-приватно партнерство: Локални 
акциони групи  (ЛАГ)

Оформувањето на локално партнерство, инаку познато 
како Локални акциони групи  (ЛАГ), е оригинална и важна 
карактеристика на ЛИДЕР пристапот. ЛАГ имаат за задача 
да  ја идентификуваат и спроведуваат локалната развојна 
стратегија, да донесуваат одлуки за распределбата на 
финансиските ресурси и за нивно раководење. ЛАГ имаат 
голема веројатност да бидат ефективни во 
стимулирањето на оддржлив развој затоа што:

• ги групираат и комбинираат расположливите 
човечки и финансиски ресурси од јавниот сектор, 
приватниот сектор, граѓанскиот како и доброволниот 
сектор;
• ги здружуваat локалните носители околу 
заеднички проекти и мулти-секторски активности со цел 
да остварат синергија, здружена сопственост, како и 
критична маса неопходна за подобрување на 
економската конкуретност на подрачјето;
• ги засилуваat дијалогот и соработката помеѓу 
различните рурални актери, кои што најчесто имаат 
малку искуство во заедничкoтo работење, намалувајќи го 
со тоа потецијалниот конфликт во групата и 
овозможувајќи договорени решенија преку консултации 
и дискусии;
• го овозможуваат, преку интеракција на 
различните партнери, процесот на прилагодување и 
промени во земјоделскиот сектор (на пример, 
воведување висококвалитетни производи, ланци на 
прехранбени производи, интеграција на заштита на 

околината, како и диверзификација на руралната 
економија и квалитетот на руралното живеење. 
 
ЛАГ би требало да продонесат за здружување на 
партнери од јавниот и приватниот сектор, да бидат добро 
избалансирани како да бидат типични представници на 
постоечките локални интересни групи, што потекнуваат 
од различни социо-економски сектори на таа територија 
(простор). На нивото на донесување одлуки, приватните 
партнери и здруженија треба да сочинуваат најмалку 50% 
од локалните партнерства.

ЛАГ може да бидат формирана ад-хок со цел да пристапат 
до одредена поддршка од ЛИДЕР, или можат да бидат 
формирани врз основа на веќе постоечки партнерства. 
Засилена со тим на искусни практиканти и лица кои имаат 
моќ да донесуваат одлуки, ЛАГ претставува модел на 
организирање што може да влијае врз остварување на 
зададените политики на позитивен начин. Искуството 
покажува дека неколку различни типови на ЛАГ се 
профилираа врз основа на заедничките карактеристики 
и тоа како резултат на различните форми на регионална и 
национална политичка и институционална 
организираност, како и со различни степени на 
автономија при донесувањето одлуките за одобрување 
на проекти и финансиско управување. Исто така, улогата 
и одговорностите на ЛАГ еволуираа со време, во некои 
од Земјите членки, како што запознаеноста со ЛИДЕР 
пристапот се зголемуваше.
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ЛАГ одлучуваат за насоките и содржината на 
локалните стратегии за рурален развој и самите 
носат одлуки за различните проекти што ќе бидат 
финансирани. Фактичките исплати на средствата 
често се извршувани од платежните системи кои 
работат со јавните  фондови отколку од самите ЛАГ, 
но врз основа на одобрувањето на проекти од 
локалните акциони групи.

Руралните носители кои што се најактивни во 
локалните иницијативи се:

• професионални организации и здуженија  
 (кои што ги претставуваат земјоделците,  
 не-земјоделските експерти и   
 микро-претпријатијата;

• трговските здруженија;
• граѓаните, жителите и нивните локални  
 организации;
• локалните политички претставници;
• здруженијата за заштита на животната  
 средина;
• организациите/здруженијата кои  
 обезбедуваат културни и комунални услуги,  
 вклучително локалните медиуми;
• здруженијата на жените;
• младите луѓе.
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Од локалните акциони групи се очекува :

• да ги соберат околу себе релевантните   
 интересните групи од подрачјето за заеднички  
 проекти;
• да имаат автономија при донесување на   
 одлуките и капацитет да ги реевалуираат   
 локалните расположливи ресурси;
• да ги поврзат различните мерки;
• да се во состојба да ги искористат, со соодветна  
 мерка, различните локални можностите што се  
 на располагање;
• да се отворени кон иновативни идеи;
• да се во состојба да ги поврзат и интегрираат  
 различните секторски приоди.

На Локалните Акциони Групи им е делегирана голема 
пропорција на раководни функции и одговорности (на 
пример, одбирање на проекти, плаќања, мониторинг, 
контрола и оценување) поврзани со поединечните 
активности. Меѓутоа, нивото на автономија на ЛАГ може да 
се разликува значително помеѓу Земјите членки, во 
зависност од специфичниот начин на организирање и 
институционалниот контекст. Глобалните грантови се 
најчестиот начин на финансирање проекти и активности 
на ЛИДЕР пристапот. Таквите грантови ко-финансирани од 
ЕУ и националните јавни средства, покриваат различен 
удел од финансиските потреби на даден проект, во 
зависност од типот на проектот и типот на подрачјето.

Карактеристика 4: Овозможување иновации

ЛИДЕР може да игра значајна улога во стимулирањето 
нови и иновативни приоди кон развојот на руралните 
подрачја.

Една таква иновација се охрабрува со тоа што на ЛАГ им е 
дозволена широка рамка во која може да се движат и 
флексибилност при носењето одлуки за активностите што 
сакат да ги поддржат.

Поимот иновација треба да биде разбран во многу широк 
обем. Тоа може да значи претставување на нов производ, 
нов производствен/преработувачки процес, нова 
организација или нов пазар. Оваа широка дефиниција на 
поимот иновација важи како за руралните, така и за 
урбаните средини. Меѓутоа, руралните средини, со оглед 
на фактот дека имаат мала населеност и релативно слабо 
ниво на човечки и материјални ресурси, имаат и послаби 
врски со истражувачките и развојните центри и може да се 
соочат со тешкотии да продуцираат радикални иновации, 
иако тоа е секако можно.

Иновација во руралните региони може едноставно да 
значи трансфер и прилагодување на иновации развиени 
на друго место, модернизација на традиционалните 
know-how, или изнаоѓање нови решенија на перзистенти 
рурални проблеми кои што не биле разрешени со други 
мерки и интервенции на оддржлив и задоволителен 
начин. Ова може да обезбеди нови одговори на одредени 
специфични проблеми во руралните средини.

На извесен начин, претставувањето на ЛИДЕР пристапот, 
со своите седум карактеристики и самото може да  биде 
иновација во креирањето на политика, која што пак може 
да генерира иновативни активности  врз оригиналниот 
метод што бил прифатен за испорачување на одобрените 
политики. На пример, приодот "од основата кон врвот" 
објаснет погоре, може да стимулира појава на нови 
проектни идеи кои понатаму би биле поддржани од ЛАГ, 
затоа што ЛАГ не е ограничена со фиксиран список на 
мерки.

Локална група за акција

Надворешни мрежи 
и истражување

Културни и други 
локални установи

Локална власт и институции

Локална акциска група

Еколошки организации

Жители, станари и нивните
 локални организации

Професионални организации и синдикати
(представници на земјоделците, другите

професии и микро-претпријатијата
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Прифаќањето на новите иформациски и комуникациски 
технологии (ИКТ) во руралните средини може да 
претставува многу важен канал за поширок пристап до 
иновации од страна на руралното население.

Карактеристика 5: Интегрирани и мулти-секторски 
активности

ЛИДЕР не е секторски развојна програма; локалната 
развојна стратегија мора да има мулти-секторско опфаќање, 
со интеграција на неколку секторски активности. 
Активностите и проектите содржани во локалните стратегии 
мора да бидат поврзани и координирани како една 
кохерентна целина. Интеграцијата може да се однесува на 
активности што се превземаат во еден сектор, на сите 
програмски активности или, што е најважно, поврзување 
помеѓу различните економски, социјални, културни и 
носители од групите за заштита на животната средина во 
сите опфатени сектори.

Карактеристика 6: Вмрежување

Вмрежувањето подразбира размена на достигнувањата, 
искуствата и know-how помеѓу ЛИДЕР групите, руралните 
подрачја, властите и организациите вклучени во руралниот 
развој на ЕУ, независно од тоа дали се или не се директни 
корисници на ЛИДЕР погодностите. Вмрежувањето е 
средство за пренесување добри практики, за дисеминација 
на иновациите и за надградба врз научените лекции од 
локалниот рурален развој.

Вмрежувањето ги засилува врските помеѓу луѓето, проектите 
и руралните подрачја и на тој начин може да помогне во 
надминување на изолираноста со која се соочуваат 
одредени рурални региони. Понатаму, вмрежувањето може 
да помогне да се стимулираат заедничките проекти преку 
поврзување на различните ЛИДЕР групи помеѓу себе.

Постојат различни видови мрежи.

� Институционални мрежи

Овие мрежи се финансирани од страна на Европската 
Комисија, со  што  се дефинира нивната улога. ЕУ поддржува 
структури за вмрежување и на Европско и на национално 
ниво. Тие мрежи ги поврзуваат различните ЛИДЕР групи, 
власти и сите други партнери кои се активни во руралниот 
развој. Од 2007 година, типовите институционални мрежи ќе 
бидат следниве:

• Европска мрежа за рурален развој (предводена од  
 Европската Комисија);
• Национална мрежа за рурален развој, формирана  
 во секоја Земја членка поединечно.

Мрежните активности досега беа фокусирани примарно врз 
ЛИДЕР, но од 2007 година натаму ќе се фокусираат врз многу 
поширок опсег на прашања за развојот. Тие ќе имаат 
експертска поддршка и ќе превземаат практични 
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активности како подготовка на публикации за различните 
аспекти на руралниот развој, организирање семинари, 
анализирање на активностите за рурален развој за 
идентификација на добри практики, препознавање на 
развојните трендови во руралните подрачја, одржување на 
интернет страници и помагање на ЛИДЕР групите во нивното 
барање на потенцијални партнери и ќе започнува 
кооперативни проекти. Европската мрежа исто така служи и 
како место за среќавање на националните мрежи и 
администрациите од секоја Земја членка со цел да ги 
споделат своите искуства на европско ниво. Учеството во 
мрежните активности е задолжително за сите ЛИДЕР групи 
што добиваат финансиска поддршка од ЕУ, но и другите групи 
се добредојдени да го споделат своето знаење и искуство со 
мрежата.

� Национални, регионални и локални мрежи

Мрежи или здруженија на ЛИДЕР групи беа исто така 
формирани или се појавија не толку формално на локално, 
регионално или национално ниво во некои Земји членки (на 
пример, мрежа од ирски и грчки групи) и на европско ниво 
(на пример, Европското ЛИДЕР здружение за рурален развој 
ЕЛАРД; види Пасус 5: контакти).

Карактеристика 7: Соработка

Соработката оди подалеку од самото вмрежување. Вклучува 
Локална Акциона Група која што превзема заеднички проект 
со друга ЛИДЕР група, или со група која што има сличен 
приод во некод друг регион, Земја членка или дури и во трети 
земји.

Соработката може да им помогне на ЛИДЕР групите да ги 
интензивираат своите локални активности. Може да им 
овозможи да разрешат некои проблеми или да додадат 
вредност на локални ресурси. На пример, соработката може 
да биде начин за достигнување критична маса неопходна за 
специфичен проект да биде остварлив, или за охрабрување 
на комплементарни активности. Примерите вклучуваат и 
заеднички маркетинг од страна на ЛИДЕР групи од различни 
региони чии  подрачја се специјализирани за одредени 
производи (костен, волна, итн.), или развивање на заеднички 
туристички иницијативи врз база на заедничко културно 
наследство (Келтско, Римско, итн.).

Проектите за соработка не се само проекти за размена на 
искуствата. Тие мора да вклучуваат конкретен заеднички 
проект, идеално раководен под заедничка структура. 
Постојат два различни типа соработка можни во рамки на 
ЛИДЕР иницијативата:

• Меѓу-територијална соработка: ова значи   
 соработка помеѓу различни рурални подрачја во  
 една Земја членка; таа може да се одвива помеѓу  
 ЛИДЕР групи, но е отворена и за други локални  
 групи што употребуваат сличен пристап за учество;
• транснационална соработка: ова значи соработка  
 помеѓу ЛИДЕР групи од најмалку две Земји членки,  
 или со групи од трети земји што употребуваат  
 сличен пристап.
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3. Имплементирање на 
ЛИДЕР на локално ниво 
Седумте погоре наведени карактеристики објаснуваат 
што е всушност ЛИДЕР пристапот. Практичната употреба 
на овие принципи значи вистински луѓе да ги 
дизајнираат локалните развојни стратегии и да 
учествуваат во активностите. Во овој дел се  објаснети 
неколкуте основни чекори во процесот на 
имплементирањето на ЛИДЕР во подрачја каде што 
пристапот се употребува за прв пат. Сепак, не е направен 
обид да се  опише секоја ситуација што може да се случи - 
ЛИДЕР активностите се премногу разновидни за такво 
нешто.

Вклучувањето на локалните носители во подрачја каде што 
ЛИДЕР сеуште не бил имплементиран обично започнува кога 
ќе стане јасно дека одредена Земја членка или регион во 
некое идно време ќе го имплементира ЛИДЕР (на пример, 
при пристапувањето во ЕУ) и се подразбира дека во 
соодветно време ќе објави јавен повик за поднесување 
предлог проекти од страна на  потенцијалните ЛИДЕР групи 
(*).

Во идеална ситуација, следниве чекори би требало да се 
превземат за да се имплементира ЛИДЕР пристапот.

а) Зајакнување на капацитетите

Ова е основниот чекор при имплементирањето на пристапот 
ЛИДЕР на локално ниво. Ако сакаме овој иновативен пристап 
да функционира добро мора да осигураме дека локалните 
носители имаат или ќе се здобијат со неопходниот капацитет 
од аспект на проектни идеи, know-how, човечки ресурси кои 
што ќе се посветат на специфични активности, и секако, 
финансиски вештини за раководење со тие активности. Во 
минатото овој процес најчесто беше окарактеризиран со 
“учење во од”. Денес насобраното искуство би требало да го 
олесни самиот процес. Користењето на мрежите и другите 
комуникациски алатки е од голема помош во создавањето на 
такви капацитети бидејќи, освен што обезбедува 
информации за ЛИДЕР,  го подигнува и нивото на интерес кај 
локалните чинители во донесување на стратегиите за 
рурален развој и поврзаните проекти, на тој начин 
генерирајќи ја неопходната критична маса. Градењето на 
капацитетите не е индивидуална, туку колективна  активност 
и при тоа разните носители на рурални активности стануваат 
свесни за пристапот и начинот на негово имплементирање, 
овозможувајќи им да ги споделат своите знаења, да 
учествуваат и да имаат полза од тоа.

б) Приближување на локалните носители

Вториот  чекор најчесто е организирање состаноци или 
семинари на локално ниво на кои клучните заинтересирани 
чинители ќе имаат можност да се сретнат, да започнат процес 
на креирање нови идеи и да им се овозможи на локалните 
носители да разговараат за своите потреби на сериозен 
начин. Постојат многу начини на состанување на  локалните 
чинители: семинари и работилници, јавни состаноци на 
населението, преку медиумите и средствата за 
телекомуникации, саемите и изложбите, тие се најчестите 
начини за локалните носители да се сретнат и да разговараат 
за прашања од заеднички интерес, како и да станат свесни за 

различните мислења и проекти во подрачјето.

в) Територијална анализа

Деталната анализа на локално рурално подрачје е 
суштествена. Оваа анализа обично се концентрира на 
идентификација на “капиталот на таа територија” – ресурси 
во подрачјето (луѓе, активности, пејсаж, локално наследство, 
know-how) но не во форма на едноставен попис на нештата, 
туку фокусирање врз единствените особености што можат да 
се развијат. Анализирањето на овие особености и клучните 
точки што ќе бидат идентифицирани при оваа анализа на 
територијата треба да водат кон осознавање можни 
стратегии за локален развој, специфични за руралното 
подрачје за кое се прават. Самата изработка на анализа на 
територијата исто така ги приморува локалните чинители да 
мислат среднорочно и долгорочно за своето 
подрачје/регион. Иако експертското знаење е значајно за 
ваквите анализи, многу е важно различните “визии” за 
иднината и за најдобрата стратегија за тоа подрачје да имаат 
шанса да бидат јавно дискутирани и да се дојде до релативно 
високо ниво на конзензус по клучните прашања.

г) Идентификација на постоечките активности/ 
иницијативи

Пресуден чекор во ЛИДЕР процесот, поврзан со 
територијалната анализа е локалните чинители  да направат 
преглед на постоечките мерки за рурален развој кои се 
имплементираат или мерките кои се планираат за тоа 
подрачје. Утврдувањето на постоечките иницијативи е 
фундаментално при одлучувањето дали понатаму ќе се 
надоградуваат или ќе се заменат. На тој начин, исто така, се 
намалува и ризикот од дуплирање на иницијативите и 
активностите.

д) Создавање партнерство

За време на анализата, пристапот "од основата кон врвот" 
бара потреба од зголемување на свесноста (преку 
дополнителни информации) и активно вклучување со цел да 
се анализираат предностите и слабостита на руралното 
подрачје, како и да се идентификуваат потребите и 
очекувањата (користејќи ги методите на партиципативна 
анализа). Во оваа фаза целна група е целото население, како 
и активните групи што го предводат процесот. За време на 
фазата на планирање на стратешките избори за локалното 
подрачје (односно, идентификацијата на приоритетните 
теми/проекти за кои што ќе се бара финансиска поддршка) 
пристапот "од основата нагоре" значи активно учество на 
различни интересни групи (на пример, преку организирање 
ад-хок работни групи). Приближувањето на локалните 
чинители и самата територијална анализа ја олеснува 
идентификацијата на тие што треба да бидат вклучени во 
јавно-приватно партнерство и што ќе го раководат 
спроведувањето. Понатаму, ова ќе доведе до формирање на 
Локална Акциона Група. ЛАГ е партнерство кое што 
ефективно го имплементира пристапот за локалнен развој 
кој што бил договорен во локалната заедница.
_________________________
(*) Во случајот на постоечките земји членки, сличен процес е можен кога земјите членки
или регионите организираат нов процес на избор на ЛИДЕР групи на почеток 
од програмскиот период, и во случаи кога руралните средини од некоја земја кои 
претходно не добивале поддршка од ЛИДЕР програмата сакаат да аплицираат. 



16

ѓ) Подготовка на стратегија за локален равој

Пристапот на локалниот развој е формализиран во 
документ наречен Стратегија за локален развој. 
Документот вклучува формулирање на целите, 
дефинирање на стратешките приоритети и рангирање 
на активноситите што треба да се превземат. 

Оваа стратегија за локален развој ќе биде основа за 
апликациите за поддршка кои ЛАГ ќе ги поднесе на 
отворените повици за поддршка во рамките на Лидер, 
организирани од страна на земјата членка/регионот, 
Земјите членки или регионите ги селектираат 
успешните ЛАГ и алоцираат средства за реализација 
на нивните локални стратегии.
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4. ЛИДЕР во иднината:    
 широка прифатеност
Во еден неодамнешен преглед на политиката за 
рурален развој на ЕУ беше утврдено дека ЛИДЕР 
достигнал едно ниво на зрелост што им овозможува на 
руралните подрачја да го применуваат ЛИДЕР 
пристапот во поголема мера за целно насочување на  
програмирањето на руралниот развој. Целно 
насочените мерки во рамки на Лидер веќе се 
прифатени од неколку Земји членки што се приклучија 
кон ЕУ во 2004 година во нивните програми за 
периодот 2004 - 2006 година.

а) Следен програмски период (2007 - 2013)

Ново нагласување на значењето на ЛИДЕР

На 20 Септември 2005 година Советот на ЕУ одобри нов 
пропис за поддршка на руралниот развој за следниот 
програмски период  (2007 - 2013)( ). Со ова се дава  
поголемо значење на ЛИДЕР пристапот. Во периодот 
што следува, секоја програма за рурален развој ќе мора 
да има и ЛИДЕР компонента за спроведувањето на 
локалните стратегии базирани на принципот "од 
основата кон врвот". Миниум 5% од фондовите на ЕУ  за 
секоја програма ќе мора да се резервираат за ЛИДЕР 
(како  одделна “ЛИДЕР оска” во рамки на програмите ). 
Овој процент треба да биде утврден  за ЕУ-10 Земјите 
членки ( ), кои што ќе наменат во просек околу 2.5% за 
ЛИДЕР иницијативата во периодот 2007 - 2013, согласно 
со нивното ограничено искуство со ЛИДЕР пристапот. 
Земјите членки или регионите ќе одберат ЛАГ врз 
основа на предложени стратегии за локален развој од 
нивна страна. Секоја програма во својот состав ќе 
вклучува и финансирање на зајакнувањето на 
капацитетите и поддршка на локалните заедници за 
подготовка на ваквите стратегии за локален развој, 
потоа финансирање на оперативните трошоци за 

структурите на ЛАГ и на имплементацијата на 
стратегиите за локален развој и соработката помеѓу 
различните ЛАГ. Понатаму, мрежната структура на 
ЛИДЕР ќе биде зајакната со развитокот на Европската 
мрежа за рурален развој (види Дел 2, Карактеристика 
6).

б) Фокусирање врз новите Земји членки како и 
земјите пристапнички

Земјоделските активности играат особено значајна 
улога во руралниот развој во новите Земји членки, како 
во и земјите што имаат желба да станат членки на 
Унијата. Институционалните и структурните промени 
што настанаа во земјоделскиот сектор во последната 
декада предизвикаа појава на  повисок степен на 
невработеност, депопулација во одредени подрачја, 
како и ослабување на нивото на обезбедени услуги и 
инфраструктурата. Зајакнатиот ЛИДЕР пристап "од 
основата кон врвот", што им овозможува на локалните 
власти и заедницата поголемо вклучување при 
дизајнирањето и спроведувањето на програми кои што 
ќе одговорат на локалните потреби и кои што гледаат 
на руралните подрачја како на територии за разлика од 
фокусирањето само на земјоделскиот сектор, ќе биде 
од голема важност за земјите што имаат желба да станат 
членки на ЕУ. Многу од овие земји имаа ограничено 
искуство во однос на ваквите партиципативни приоди  
во последниве години. Од приклучувањето на 01 Мај 
2004 новите 10 Земји членки на ЕУ веќе имаат можност 
да применат целно насочени мерки во рамки на ЛИДЕР  
финансирани од страна на ЕЗНГФ (EAGGF) ( 7) во делот 
за насочување. Шест од десетте нови Земји членки ги 
интегрираа различните типови на ЛИДЕР мерки во 
своите “Цел 1” ( ) програми. Силен нагласок ќе биде 
ставен  на изградувањето на административни 
капацитети на пример за стимулирањето и поддршката 
при  формирањеето на ЛАГ.

(5)
  Регулатива на Советот на ЕУ бр. 1698/2005 од 20 септември 2005 за 

поддршка на руралниот развој од страна на Европскиот земјоделски 
фонд за рурален развој (ЕАФРД) (ОЈ Л 277, 21,10,2005)

(6)  Новите 10 земји членки кои се прикличија на ЕУ во мај 2004 година

(7) Европскиот земјоделски насочувачки и гарантен фонд

(8) Целта бр. 1 на Структурните фондови ги промовира развојот и 
структурните прилагодувања на рагионите чиј што развој заостанува 
(период 2000-2006 година).
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5. Контакт детали за    
 понатамошни информации

а) Европската ЛИДЕР Опсерваторија формирана од 
страна на Европската Комисија

Интернет страницата на ЛИДЕР Опсерваторијата нуди многу 
корисни информации за сите аспекти на ЛИДЕР 
иницијативата. На првата страница менијата и општите 
информации се расположливи на сите јазици од 
проширената ЕУ. За повеќе информации, одете на:

http://ec.europa.eu/leaderplus 

На оваа Интернет страница исто така постои  и врска со сите 
национални мрежи на ЛИДЕР.

ЛИДЕР+ Опсерваторија (Leader+ Observatory) контакт 
детали:

Електронска адреса: 
contact.point@leaderplus.org 

Тел.: + 322 235 2020
Факс: + 322 280 0438

За поопшти информации за ЕУ мерките за рурален развој, 
одете на:

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/index_en.htm 

б) Национално/ регионално ниво

Најдостапните извори на информации за практикантите би 
биле на национално или регионално ниво, во зависност од 
структурираноста на програмата во одредена земја. Тие се 
премногубројни да бидат споменати во оваа публикација и 
можат да бидат лоцирани или преку употребата на веќе 
познат национален извор или преку следниве интернет 
врски:

за постоечките Земји членки на ЕУ:

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/in
dex_en.htm 

за земјите во процес на придружување и земјите 
кандидати:

http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm 

в) Други корисни мрежи

ELARD (Европска ЛИДЕР асоцијација за рурален развој)
ELARD е непрофитна асоцијација основана во 1999 година 
и е претставник на преку 600 ЛАГ членки од девет ЕУ Земји 
членки, преку нивните национални мрежи или како 
индивидуални членки.

http://personal.telefonica.terra.es/web/elard/ 

PREPARE (партнерство за рурална Европа)

Програмата PREPARE има за цел да го засили граѓанското 
општество во руралните подрачја, посебно кај новите 
десет Земји членки и земјите во процес на придружување, 
како и да ја промовира мултинационалната размена во 
руралниот развој. Програмата има специфичен фокус на 
промовирање на партнерства помеѓу невладините 
организации (НВО) и владите/властите во руралниот 
развој, а оттука и ЛИДЕР пристапот.

 http://www.preparenetwork.org/index.php 
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г) ЛИДЕР публикации

Најновите публикации на ЛИДЕР+ на Европската ЛИДЕР 
опсерваторија (ЛИДЕР+ Флеш вести и ЛИДЕР+ списание) 
можете да ги најдете на Интернет страницата на ЛИДЕР+ 
(видете 5(а) погоре).

ЛИДЕР+ Списанието се објавува три пати годишно и 
претставува референтна публикација за реализираните 
проекти  или проектите што треба да се реализираат во 
рамки на  ЛИДЕР+ програмата. Во неа се претставуваат и 
Анализи на поединечни случаи.

Флеш вестите обезбедуваат редовни вести за тоа што се 
случува на полето на руралниот развој, како за ЛИДЕР 
активностите, така и за интересните публикации на ниво на 

ЕУ. Тоа е добро место за почетно информирање за ЛИДЕР и 
има сопствено интерактивно катче каде што можете да 
придонесувате со сопствени искуства, како и да се пријавите 
за добивање редовни информации.

Пријавен формулар во електронска верзија може да се 
користи  за да се пријавите за добивање ЛИДЕР+ Списание 
како и Флеш вести.

Националните ЛИДЕР мрежи на Земјите членки исто така 
објавуваат редовни публикации и истите можете да ги 
најдете на:

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications/nn
u_en.htm
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6. Примери на ЛИДЕР од   
 праксата
Важноста на ЛИДЕР се демонстрира со многуте  
корисни проекти поддржани во последните години 
што имаат големо  влијание на секојдневниот живот 
на луѓето што живеат во руралните средини. 
Примерите што се претставени овде  даваат слика за 
разноличноста и креативноста на различните 
стратегии за рурален развој што беа 
имплементирани од поединечни ЛАГ во различни 
региони на Европа. Примерите исто така покажуваат 
како поединечните ЛАГ успеале да ги искористат 
можностите што им се нудат во рамки на ЛИДЕР 
програмата да соработуваат на регионално, 
национално и европско ниво, како и да се 
вмрежуваат со цел да ги споделат искуствата и 
добрите практики.

Примерите од а) до в) се примери за проекти 
спроведени на локално ниво од страна на ЛАГ, додека 
пак примерот под г) е пример за  транснационална 
соработка помеѓу три ЛАГ од две Земји членки.

a) Стратегија за квалитетно производство од  
 регионот Монтиферу - Сардинија (Италија)

Регион, област:   Сардинија
Име на ЛАГ:   ЛАГ Монтиферу,  
    Баригади, Синис
Вкупни трошоци на проектот ЕУР 8 080 (9)
Елементи финансирани од ЕУ: ЕУР 4 096
Други јавни средства:  ЕУР 2 619
Приватни средства:  ЕУР 1 365

Уште од педесеттите години на минатиот век, подрачјето 
на ЛАГ Монтиферу кој што ги опфаќа и Баригаду и Синис, 
се соочи со многу високо ниво на миграција на своето 
рурално население кон урбаните средини. Како 
резултат на таа миграција, земјоделството и многу други 
традиционални активности ја губеа работната сила, како 
и знаењата и вештините неопходни за производство на 
традиционалните производи. Постепеното влошување 
на демографската ситуација длабоко ја погодуваше 
локалната заедница, создавајќи чувство на загуба на 
локалниот идентитет преку исчезнување на 
традиционалните навики и обичаи. Понатаму, евидентни 
беа проблемите со животната средина создадени од 
загубата на земјоделските активности, како што е 
ерозијата на почвата, како и исчезнувањето на одредени 
екотипови и ендемски видови.

Главната цел на ЛАГ Монтиферу беше ревитализација  
на социо-економскиот систем на регионот кој што 
беше базиран на сточарството и малите претпријатија 
што произведуваат рачни изработки. Ова се постигна 
со:
• додавање вредност на локалните производи  
 и олеснувањето на нивниот пристап до   
 локалните пазари;
• зачувувањето на природните ресурси на кои  
 што им се закануваше исчезнување;
• промовирање на имиџот на Монтиферу;
• возобновување на социо-културното   
 наследство на локалните заедници (навиките  
 и обичаите што во минатото го    
 карактеризирале руралниот живот во тоа  
 подрачје).
ЛАГ работеше на процесот на додавање вредност на 
локалните производи и помош нивните локални 
прехранбени производи да стигнат на пазарите. 
Проектот се фокусира на производство на типично 
локално сирење, наречено Касиyолу направено од 
млеко на специфичната  раса говеда - Модикано Сарда. 
Кравите се напасуваат на пасишта и произведуваат 
млеко со специфичен вкус на “дрво и листови”. 
Инвестициите во производство на Касиyолу сирењето 
беа фокусирани на: подобрување на производствениот 
процес; планирање на безбедност на храната; курсеви 
за обука; финансирање на преработката; помош за 
маркетинг, вмрежување со други локални квалитетни 
продукти (мед, ладно цедено маслиново масло, виното 
малвазија); поголема застапеност на сирењето во 
секторот за квалитетно доставување; и помагање на 
производителите да одговорат на барањата на пазарот 
преку примена на техники за раководење на ланец на 
добавувачи.

Контакт:
Salvatore Polo
Piazza Mannu snc
I-09070 Seneghe
Tel. (+39-078) 354132
Fax. (+39-078) 354132
e-mail: galmbs@tiscali.it

9  Вкупните трошоци на проектот се однесуваат на трошоците на 
наведениот специфичен проект, а не на вкупниот буџет на вклучената ЛАГ
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б) Обновување на собирањето на трска и  
 шаш  во Норфолк Броудс (ВБ)

Регион, област:   Норфолк
Име на ЛАГ:   Броадс & Риверс
Вкупни трошоци:  ЕУР 172 425 
Елементи финансирани од ЕУ: ЕУР 58 820
Други јавни средства:  ЕУР 113 605

Главна карактеристика на околината на Норфолк Броудс се 
големите површини со трска и шаш што ги покриваат 
неговите надалеку познати водотеци. Активистите за 
зачувување на природните средини ги сметаат овие 
мочурливи земјишта за меѓународно важно живеалиште кое 
што претставува дом за ретки билки и животни. 
Зачувувањето на овие средини зависи од периодичното 
сечење и собирање на трската и шашот што растат таму. Во 
минатото се вршеле комерцијални жетви  за да се обезбеди 
суровина за производство на сламени кровови, на тој начин 
обезбедувајќи врска помеѓу стеченото наследство на тоа 
подрачје и зачувувањето на природната средина.

Покрај модернизирањето, индустријата за трска и шаш во 
Броудс имаше големи потешкотии, делумно предизвикани 
од увоз на суровини по ниски цени. Постоечките жетвари на 
трска и шаш не беа во состојба да ја заменат основната 
машинерија, додека пак индустријата не успеваше да најде 
работници за замена за тие што одеа во пензија. Една студија 
направена во 2002 година укажа на постоење во тој период 
на само дваесетина жетвари, од кои многу мал број помлади 
од 30 години и неколкумина веќе блиску до (или со 
помината) возраст за пензионирање. Моралот беше низок, 
некои од жетварите немаа доверба во организациите за 
заштита на животната средина мислејќи дека тие ќе ја 
превземат нивната работа користејќи волонтери.

Со фондовите на ЛИДЕР+ се обезбеди обука и се работи на 
обновување на површините со закоравена трска. На тој начин 
се создаваат можности за нови бизниси, истовремено 
зголемувајки ја ефикасноста и приходите на постоечките, на 
пример со обезбедување на нови машини и исто така со 
подобрување на потенцијалот за остварување приходи на 
членовите на ЛАГ  вон жетвената сезона. Имаше и некои 
помалку опипливи предности, како што е формирање на 
здружение што им олесни на конзерваторските организаци и 
други да извршат проверка на можностите за бизнисот со 
сечење на трска и шаш и тоа за прашања кои се однесуваат на 
селекцијата на површините за жетва и правењето нацрти за 
објекти за обезбедување од поплави. 

Првиот проект успеа во запирање на пропаѓањето на 
локалната индустрија за трска и рогозина и зголемување на 
довербата и оптимизмот кај луѓето. Вториот проект има за цел 
да ги опфати долгорочните потреби на индустријата преку 
привлекување и поддршка на нови чинители, зголемување 
на ефикасноста и приходите од постоечките бизниси и 
подобрување на промовирањето на индустријата за трска и 
шаш на Броудс.

Контакт:

Malcolm Hackett
Economic Development Unit
Norfolk County Council
County Hall, Martineau Lane
Norwich NR1 2DH
United Kingdom
Тел: +44 1603 228 960
Факс:+44 1603 223 345
E-mail: malcolm.hackett@norfolk.gov.uk
Интернет страница: www.broadsandrivers.org.uk

в) Сигурна иднина со должно почитување кон  
 минатото

Регион, област:   Јужен Куми
Име на ЛАГ:   Сепра
Вкупни трошоци на проектот: ЕУР 59 436
Елементи финансирани од ЕУ: ЕУР 22 968
Други јавни средства:  ЕУР 22 968
Приватни средства:  ЕУР 13 500

Сепра (што значи пријател на фински) е регистрирано 
здружение што работи во руралните подрачја на осумте 
општини на Куми регионот, промовирајќи независни 
активности кај локалното население. Здружението 
дефинираше програма за развој за ова подрачје,  која што 
беше финансирана од фондот за развој ЛИДЕР+ за периодот 
2000 - 2006 година. Програмата за развој поддржува мали 
проекти за развој кои што се базирани на идеи од локалното 
население. Буџетот изнесува околу 1.2 милиони евра 
годишно, од кои 30% се обезбедени  од ЕУ, 18% од финската 
влада, 12% од осумте општини, и 40% од населението на тоа 
подрачје
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Сепра регионот има околу 57 000 жители. Според демографските 
податоци, населението се намалувало постепено во последниве 30 
години. Руралните подрачја, населените места и градовите се 
преклопуваат со своите територии и граници. Најголемиот дел од 
населението зависи од индустријата и работата во јавните служби - 
малите бизниси се малку развиени. Главниот принцип на програмата 
е развој на пријатна и сигурна животна средина, која истовремено ќе 
пружи и можност за пристојно живеење на локалното население. 
Сите активности на програмата се засноваат на почитување на 
историјата на подрачјето, на  природата и луѓето. Програмата се 
состои од две основни теми: искористување на природните и 
културните ресурси и зголемување на интеракцијата помеѓу 
руралните и урбаните подрачја.

Цел на програмата цели е постигнување клучните задачи преку:

• подобрување на внатрешните функции на селата и другите   
 заедници;
• развивање на туристички и други услуги;
• промовирање, маркетинг и развивање на нови или   
 постоечки локални производи;
• поддршка на нови мали бизниси;
• искористување на близината на Русија и Естонија, како и  
 развивање на други меѓународни врски;
• организирање на средби на кои што луѓето од   
 внатрешноста ќе се среќаваат со луѓето од градовите.

Програмата за развој се фокусира на информациските технологии, 
заштитата на околината, и особено на младите луѓе.

Контакт:
Marja Sorvo
Helsingintie 1A
FIN-49400 Hamina
Тел. +358 44 277 4514
Факс +358 5 230 4515
E-mail: marja.sorvo@seprat.net
Интернет страница: www.seprat.net

г) Транснационално образование за културни   
 водичи и раководење со регионалните музеи: три  
 алпски региони соработуваат за да се обезбеди  
 нова перспектива

Земји членки:   Австрија и Германија
Региони, области:    Тирол (Австрија), Швабија и  
    Горен Баерн (Германија)
Име на ЛАГ:   Аузерферн (Австрија)
    Оербергланд (Германија)
    Осталгои (Германија)
Вкупни трошоци:  ЕУР 30 000
Елементи финансирани од ЕУ: ЕУР 15 000
Приватни средства:  ЕУР 15 000

Регионите Аузерферн (Австрија) Оербергланд (Германија) и 
Осталгои (Германија) оформија транснационален проект за 
обука, во кој што беа вклучени 104 учесници, 25 предавачи и 
организирани 47 работилници покривајќи 20 различни 
модули. Проектот се обидува да ја искористи меѓусебно 
поврзаната култура и историја на овие три подрачја, кои што 
се лоцирани во Баварско-Австрискиот алпски регион.

ЛАГ најпрвин започнаа со “состаноци за размена на идеи” 
помеѓу регионалните извршни директори. Тие се согласија 
дека стратегиите за развој на трите соседни ЛАГ содржат 
многу заеднички цели и ќе обезбедат голем број можности за 
идна соработка. Бидејќи транснационалните проекти за 
соработка се покомплексни и носат поголем ризик од 
локалните проекти, трите ЛИДЕР+ раководители се обидоа да 
најдат цврста основа за понатамошна соработка.

Тие веќе знаеа дека основа за успех на еден транснационален 
проект е силната верба дека проектот ќе биде корисен за 
трите инволвирани ЛАГ. По една критичка и сеопфатна 
проценка на проектот, тие одлучија основата на нивната 
соработка да биде подобрување на врските помеѓу 
историјата и културата со туризмот и вработувањата. Со 
поврзување на туризмот и културата, проектот имаше за цел 
креирање нови работни места, посебно за жените, со цел да 
ги зајакне врските помеѓу татковината и нејзината историја и 
младите луѓе.
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Со цел да обезбедат повеќе идеи за најдобрите практики, 
трите ЛАГ раководители стапија во контакт со италијанската 
ЛАГ Вал Веноста од Јужен Тирол, која што имаше 
имплементирано сличен проект во рамки на ЛИДЕР 
иницијативата.

Контакт:
Günter Salchner
REA Außerfern
Kohlplatz 7
A-6600 P�ach
Тел: +43 567 262 387
Факс: +43 567 262 387 139
E-mail: rea@allesausserfern.at
Интернет страница: www.allesausserfern.at/rea
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