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PREDGOVOR 

 
Čestitamo, ker ste izbrani v razvojno partnerstvo EQUAL. Sedaj boste lahko 
raziskali vse možnosti čezmejnega sodelovanja in se odzvali na njegove 
izzive.   
 
Vodnik o transnacionalnem sodelovanju je eden od mnogih vodnikov, ki 
podpirajo učinkovito izvajanje programa EQUAL. 
Vodnik je sestavljen po logičnem časovnem zaporedju, za lažje in hitrejše 
iskanje ključnih nejasnih vprašanj. 
 
Vodnik ni namenjen branju od začetka do konca, temveč branju 
posameznega poglavja ali razdelka, ko načrtujete določeno fazo svojega 
dela. Poleg tega je to interaktivni dokument, ki ima več hiperpovezav in 
navedb drugih virov. 
 
Želimo, da bi se  k temu vodniku vračali po  nasvete med izvajanjem svojega 
transnacionalnega sodelovanja v okviru pobude EQUAL in širše.  
 
Vodnik za transnacionalno sodelovanje je bil napisan leta 2001, ob začetku 
programa EQUAL , od takrat  za vodnik   skrbI delovna skupina za 
transnacionalno sodelovanje, ki jo sestavlja več držav članic. Prvotni vodnik 
smo pregledali in popravili v skladu z izkušnjami iz prvega kroga, ob 
upoštevanju popravljenega Sporočila za drugi krog pobude EQUAL.  
 
Spoznali smo se nekaj pomembnih splošnih vsebin o transnacionalni 
razsežnosti v razvojnih programih, kakršen je EQUAL. Veliko priporočil iz 
tega vodnika se lahko na široko uporablja pri transnacionalnem delu. Tudi 
vsi sedanji in prihodnji programi s transnacionalno sestavino lahko 
uporabljajo   nasvete in navodila iz tega dokumenta. 
 
Predvsem pa upamo, da bo ta vodnik koristil vam kot razvojnemu 
partnerstvu v pobudi EQUAL. 
 
Vso srečo pri transnacionalnem sodelovanju v vašem razvojnem 
partnerstvu! 
 

 
 

 
Opomba: Vsi primeri v tem vodniku so primeri iz sporazumov o transnacionalnem sodelovanju (STS) in ne 
iz posameznih razvojnih partnerstev. Za nadaljnje informacije o posameznih sporazumih o transnacionalnem 
sodelovanju lahko uporabite bazo ECDB in "iskanje STS": v polje "free text search" zapišete številko, 
navedeno pri vsakem primeru, in znak "%".  
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Razumevanje pobude EQUAL 

1 

EQUAL  
 

'Pri EQUAL gre za učenje' 
 
 
1.1 Ključna dejstva 
 
EQUAL: 
 

• deluje v okviru obsežne Evropske strategije zaposlovanja (ESZ); 
 

• program se  odvija od leta 2001 do 2008; 
 

• spodbuja nove načine boja z vsemi vrstami diskriminacije in neenakosti na trgu dela s: 
 

► spodbujanjem inovativnosti, prikazovanja in potrjevanja novih pristopov ter 
mehanizmov za izvajanje politik 

 
► podpiranjem sodelovanja ključnih udeležencev in interesnih skupin pri skupni 

strategiji in akcijskem načrtu, ki jim povečuje vpliv in moč 
 
► lajšanjem širjenja dobre prakse in prenašanjem pridobljenih izkušenj oblikovalcem 

politike in njenim uporabnikom 
 
► podpiranjem transnacionalnega sodelovanja in izmenjave izkušenj ter s tem 

krepitve evropske razsežnosti zaposlovanja in vključenosti. 
 
EQUAL se razlikuje od drugih  programov in pobud, saj prek svojih razvojnih partnerstev (RP) 
povezuje inovacije na nacionalni ravni s transnacionalnim sodelovanjem in izmenjavo dobrih 
praks. To pomeni, da se morajo partnerstva lotiti tudi nadaljnjih inovacij, skupnega dela za razvoj in 
ciljnega razširjanja skupaj z drugimi partnerji iz Evrope. 
 
1.2 Devet tem EQUAL  
 
 Teme EQUAL se neposredno navezujejo na deset smernic Evropske strategije zaposlovanja 
(ESZ), poleg tega pa lahko financirajo partnerstva, ki delajo s prosilci za azil. Države članice dajejo 
prednosti različnim temam. Vsebina posamezne teme EQUAL v državi članici lahko smiselno 
prispeva k več smernicam ESZ.  
 
ESZ je bila uvedena na zasedanju Evropskega vrha v Luxembourgu leta 1997, da bi evropski 
strategiji trga dela ponudila praktični okvir. Široke prednostne naloge so potrjene v obliki Evropskih 
smernic zaposlovanja. Smernice se potem udejanijo v nacionalne akcijske načrte za zaposlovanje 
(NPS) in  določajo zavezanost posamezne države k ukrepanju za zadevno leto.  
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1.3 Teme držav članic 
 
Sledi razpredelnica, ki vam ponuja pregled tem, na podlagi katerih se bodo razvojna partnerstva 
financirala v drugem krogu pobude EQUAL, in približna delitev celotnega proračuna države za 
vsako temo. Njen namen je  prikazati, kje lahko najdete ustrezne partnerje. Ker je lahko včasih 
podobna vsebina v posameznih državah zajeta v različnih temah, vam svetujemo, da za nadaljnje 
informacije bodisi pogledate podatke o državah na spletni strani EQUAL jeseni leta 2004, ki 
ponujajo podrobnejše informacije o tem, bodisi se obrnete neposredno na organ upravljanja ali 
nacionalno podporno strukturo države, ki vas zanima. Naslove lahko najdete na spletni strani 
EQUAL. 
 

 A B C D E F G H I 
A 42 % 8 %  13 % 14 %   12 % 6 % 

B fr 36 %  19 %  27 %  11 %  2 % 
B nl 29 % 2 % 7 % 7 % 29 %  7 % 7 % 3 % 
CY 41 %      41 %  7 % 
CZ 18 % 5 % 14 % 14 % 14 % 12 % 5 % 5 % 5 % 
D  39 % 5 % 7 % 6 % 10 % 12 % 5 % 5 % 6 % 

DK 35 %    16 %   33 % 8 % 
E 30 % 6 % 15 %  15 %  13 % 18 % 1 % 

EE 50 %      40 %  2 % 
EL 23 % 9 % 15 % 13 % 10 % 12 % 3 % 7 % 3 % 
F 20 % 10 % 9 % 9 % 19 % 9 % 15 %  2 % 

FIN 33 % 8 %  20 %  20 %  10 % 2 % 
HU 42 %    39 %   8 % 3 % 

I 27 % 3 %  25 % 27 %   10 % 3 % 
IRL 37 %  10 %  19 % 9 % 12 %  5 % 
LT 69 %      20 %  3 % 

LUX 50 %      32 %  13 % 
LV 53 %      34 %  5 % 
MT 25 %  25 %    25%  15 % 
NL 32 % 2 % 11 % 4 % 14 % 8 % 15 % 5 %  4 % 
P 27 % 3 % 14 % 5 % 3 % 20 % 8 % 7 % 3 % 

PL 34 %   27 %  21 % 9 %  2 % 
SK 20 % 13 %  23 %  21 %  12 % 3 % 
SL 60 %    15 %   15 % 2 % 
SW 32 %  14 %  32 %   9 % 6 % 

UK gb 30 % 10 % 10 % 10 % 13 % 13 %  5 % 5 % 
UK ni 59 %       31 %  

 
 
1.4 Financiranje inovativnosti 

 
EQUAL je namenjen ustvarjanju in financiranju inovativnih pristopov za reševanje vprašanj 
lokalne, državne in evropske politike trga dela. Namenjen je razvoju in preizkušanju idej ter prenosu 
inovacij in koristnih izkušenj v politiko in prakso. To vključuje prenos rešitev, metodologij in 
pristopov iz enega okolja v drugega, da bi se izboljšala učinkovitost politike ali prakse. Inovativnost 
lahko:  
 

• razvije popolnoma novo politiko ali metodo; 
• razvije in uporabi novo kombinacijo trenutnih politik ali metod. 
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=detart.cfm&nav_id_menu=2&art_id=10954&lang_id=5
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=detart.cfm&nav_id_menu=2&art_id=10954&lang_id=5


 
Obstaja več oblik inovativnosti. Lahko je: 
 

• usmerjena v postopek: preizkušanje in sprejemanje novih praks, metod in orodij; 
 

• usmerjena v cilj: oblikovanje novih ciljev, razvijanje novih kvalifikacij in odpiranje novih 
področij zaposlovanja; 

 
• usmerjena v kontekst: razvijanje sistema trga dela in drugih struktur s sprejemanjem 

inovativnosti iz drugih področij.  
 
Za več informacij o postopku inovativnosti glej definicijo inovacije iz zelene knjige o inovacijah iz 
leta 1995, ki je uporabljena v Sporočilu Evropske komisije KOM/2000/0567: Inovacije v 
gospodarstvu, ki temelji na znanju (Innovation in a knowledge-driven economy). 
 
 
1.5 Partnerstva, ki povečujejo vpliv in moč interesnih skupin in prikrajšanih 
skupin ljudi 

 
EQUAL se nanaša na partnerstva. Njegova razvojna partnerstva se financirajo, da bi se 
preizkusile rešitve za posamezna težavna področja. Namen partnerstva je:  

• združiti organizacije, agencije, podjetja in ustanove za izobraževanje in usposabljanje, da bi 
ugotovili vzroke za težave diskriminacije in izključenosti, se sporazumeli o pomembnih 
možnostih in skupaj našli inovativne načine reševanja težav; 

 
• skupaj spremljati, ocenjevati in sporočati uspehe in neuspehe preizkušanih rešitev; 

 
• vključiti velike in majhne organizacije (vključno z javno upravo, zavodi za zaposlovanje, 

nevladnimi organizacijami, podjetji, še posebej malimi in srednje velikimi podjetji ter 
socialnimi partnerji) v partnerstva, ki se lotevajo resničnih potreb, ki zadevajo določena 
težavna področja partnerstva; 

 
• povečati vpliv in moč partnerjev in interesnih skupin ter jih dejavno vključiti v 

načrtovanje, odločanje in učenje; 
 

• povečati vpliv in moč prikrajšanih skupin ljudi tako, da se jih vključi v odločanje in se 
jim omogoči, da razvijejo spretnosti, ki jim omogočijo dejavno vlogo pri oblikovanju lastne 
prihodnosti;  

 
• narediti lastno delo in vodenje odprto in pregledno. 
 
Te zadeve lahko natančneje preučite v Vodniku partnerstva EQUAL, ki je na voljo na 
spletni strani EQUAL. 
 

 
Primer: Razširjeni portal za usposabljanje            (STS 489 COMPETENCE EUROVISION) 
 
Ta sporazum o transnacionalnem partnerstvu, v katerem sodelujejo štiri države (Belgija, Italija, 
Nemčija in Nizozemska), se zavzema za potrjevanje sposobnosti delavcev in njihovih podjetij. 
Uporablja inovativno različico uravnoteženega sistema ciljev, ki so ga oblikovala razvojna 
partnerstva za potrebe malih podjetij. Preizkušanje orodja je dalo pozitivne rezultate, kar zadeva 
učinkovitost. Partnerji so razvili skupni portal, ki ponuja pakete za usposabljanje in način za 
ocenjevanje sposobnosti, vključno s tistimi, ki so pridobljene neformalno zunaj šolskega okolja. 
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=listdoc.cfm&nav_id_menu=10038&lang_id=5


Opomba: Vsi primeri v tem vodniku so primeri iz sporazumov o transnacionalnem sodelovanju in ne iz 
posameznih razvojnih partnerstev. Za nadaljnje informacije o posameznih sporazumih o transnacionalnem 
sodelovanju lahko uporabite bazo ECDB in "iskanje STS": v polje "free text search" zapišete številko, ki je 
navedena pri vsakem primeru, in znak "%".  
 
 
1.6 Razširjanje in prenos rezultatov v politiko in prakso (vključevanje 
prevladujočih usmeritev – mainstreaming) 

 
Izkušnje in strateški rezultati pobude EQUAL ter njene metode in proizvodi morajo biti dostopni in 
uporabni tudi zunaj partnerstva, v katerem se razvijejo, če naj vplivajo na spremembe in izboljšajo 
prakso. Vsa razvojna partnerstva si morajo močno prizadevati, da zagotavljajo dokaze o dobri 
praksi, ki so jo razvila in preizkusila. Če se izkaže za relevantno, koristno in uporabno na širši ravni, 
je treba delo koncentrirati na razširjanje in – če je mogoče – prenos rezultatov njihovega dela v 
politiko in prakso (vključevanje prevladujočih usmeritev). To je naloga samih razvojnih 
partnerstev in tematskih omrežij, ki so organizirana na nacionalni in transnacionalni ravni ter 
povezujejo razvojna partnerstva in njihovo delo s ključnimi oblikovalci politike in njenimi uporabniki.  
 
 

Razširjanje Prenos v politiko in prakso 
 

Razširjanje izkušenj in rezultatov na zadevne 
organizacije in institucije ter ozaveščanje 
strokovne in nestrokovne javnosti o zadevah, 
ki jih obravnava pobuda EQUAL, 
uporabljenih metodah in doseženih rezultatih. 

Vključevanje pristopov in metod, razvitih v 
okviru pobude EQUAL, v vsakodnevno 
politiko ali standardne ponudbe, s tem da se 
zagotovi čim širši učinek.  

 
Sama razvojna partnerstva morajo oblikovati svoje delo tako, da upoštevajo horizontalno in 
vertikalno razširjanje ter prenos v politiko in prakso. 
 
Prenos iz prakse v politiko pa ni samo naloga razvojnih partnerstev. Države članice skupaj 
ocenjujejo in primerjajo dosežke razvojnih partnerstev ter se trudijo izboljšati razširjanje njihovih 
dobrih praks po celotni Evropski uniji.  
 
Horizontalno razširjanje ter prenos v 
politiko in prakso (vključevanje 
prevladujočih usmeritev) 
 

Vertikalno razširjanje ter prenos v politiko 
in prakso (vključevanje prevladujočih 
usmeritev) 

Delitev izkušenj med ljudmi in organizacijami, 
ki delajo na skupnem ali podobnem področju 
na regionalni, nacionalni ali evropski ravni. 

Povezovanje z oblikovalci politike, vodji 
programov in ključnimi interesnimi skupinami, 
da bi vplivali na institucionalne, politične, 
zakonodajne ali upravne spremembe politike 
in zakonodaje.  
 

  
 
1.7 Delo v transnacionalnih partnerstvih 

 
Transnacionalno sodelovanje je bistvo pobude EQUAL. Pri tem delu je odločilno zagotavljanje 
visoke kakovosti. Glavni cilj je učenje s spodbujanjem in prenašanjem strokovnega znanja in dobre 
prakse med partnerstvi in državami članicami. Transnacionalno sodelovanje zagotavlja edinstveno 
dodano vrednost oblikovanju nacionalne in evropske politike. Vsa razvojna partnerstva pobude 
EQUAL sodelujejo pri: 
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• pripravi, kjer vsako razvojno partnerstvo oblikuje svoje nacionalne in transnacionalne 
delovne programe ter sestavi partnerstva, ki jih bodo izvedla. Na koncu te faze (po šestih 
mesecih) morajo razvojna partnerstva pripraviti skupno strategijo v obliki sporazuma o 
razvojnem partnerstvu (SRP), v katerem mora biti opisan način dodane vrednosti s 



sodelovanjem z razvojnimi partnerstvi iz tujine. To je poseben sporazum o 
transnacionalnem sodelovanju (STS), sklenjen z vsaj enim partnerjem (ponavadi več kot 
enim) iz druge države članice; 

 
• izvajanju, pri čemer se ti skupni nacionalni in transnacionalni delovni programi izvajajo 

približno dve do tri leta; 
 

• razširjanju ter prenosu v politiko in prakso (vključevanje prevladujočih usmeritev), 
kjer se uporabljajo povezovanje po temah, primerjalne analize in strokovna srečanja. Na ta 
način  se poudari mažnost razširjanje dobre prakse, ki vpliva na nacionalno in evropsko 
politiko. Za podpiranje potrjevanja in delitve dobre prakse lahko države članice financirajo 
tudi nekatera povsem nova partnerstva, katerih edini cilj je prenos izkušenj pobude EQUAL 
v politiko in prakso (sporočilo EQUAL – "Svobodno gibanje dobrih idej" (Free movement of 
good ideas) – KOM 2003/840 odstavki 11.4.17–18). Vse te dejavnosti potekajo vzporedno 
z izvajanjem in vse do konca veljavnosti programa EQUAL. 

 
Transnacionalno sodelovanje v okviru pobude EQUAL poteka na treh ravneh: 
 

• med razvojnimi partnerstvi iz dveh ali več držav članic; ta razvojna partnerstva morajo biti 
vključena v podobne ali dopolnilne dejavnosti, imeti morajo skupen ali dopolnilen pristop in 
pripravljena morajo biti na razvoj skupnih strategij, pristopov in proizvodov; 

 
• med nacionalnimi tematskimi omrežji razvojnih partnerstev, kjer si razvojna 

partnerstva na evropski ravni delijo izkušnje, potrjene v njihovih nacionalnih tematskih 
omrežjih; Evropska komisija olajšuje to delo s preverjanjem strateških pristopov in njihovih 
rezultatov, pomembnih na evropski ravni, ter razširjanjem v vseevropsko razpravo in 
politične forume; 

 
• med organi upravljanja in nacionalnimi podpornimi strukturami ter ključnimi ljudmi 

in organizacijami v celotni EU; odgovorni organi upravljanja so se znotraj programov 
pobude Skupnosti (PPS) obvezali za tesno sodelovanje in skupno učenje s pomočjo 
delovnih skupin in srečanj, ki jih pripravlja oz. vodi Evropska komisija, ter z neposrednim 
sodelovanjem med državami članicami.  

 
Ta vodnik je namenjen prvemu vidiku transnacionalnega sodelovanja med razvojnimi partnerstvi. 
 
Kako se transnacionalno sodelovanje v okviru pobude EQUAL razlikuje od 
pristopov v drugih programih Skupnosti 
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EQUAL Drugi programi Skupnosti 
 

Zahteva skupni pristop na nacionalni in 
transnacionalni ravni. 

Glavni programi strukturnih skladov – 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega socialnega sklada – ne 
zahtevajo (ali, praviloma, dovolijo) 
transnacionalnega elementa. 
LEADER spodbuja transnacionalno 
sodelovanje, vendar ga ne zahteva. 

Izbor transnacionalnih partnerjev ni 
geografsko vnaprej določen ali omejen. 

Glavni del transnacionalnega sodelovanja v 
okviru pobude INTERREG je usmerjen na 
čezmejne ukrepe. 

Transnacionalna partnerstva sestavljajo 
neodvisna nacionalna razvojna partnerstva. 

LEONARDO financira transnacionalne 
projekte, ki spodbujajo organ ali izvajalca, 
odgovornega za urejanje vseh dejavnosti 
sodelujočih iz vseh vključenih držav članic. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=listdoc.cfm&nav_id_menu=1074&lang_id=5


 
Razumevanje pobude EQUAL 

 
2  

Transnacionalno sodelovanje 

 
'Zakaj bi delovali  na transnacionalni ravni? Ker tako odkrijete nove načine 

dela, se naučite uporabljati nova znanja, si naberete in izmenjate ideje, 
spodbujate kreativne rešitve..' 

 
2.1 Transnacionalno delo v okviru pobude EQUAL 
 
Transnacionalno sodelovanje v okviru pobude EQUAL poteka na treh ravneh:  
 

• med razvojnimi partnerstvi  
• med nacionalnimi tematskimi omrežji razvojnih partnerstev 
• med odgovornimi organi upravljanja oziroma nacionalnimi podpornimi strukturami ter 

ključnimi ljudmi in organizacijami znotraj celotne EU  
 
To poglavje zadeva transnacionalno sodelovanje med razvojnimi partnerstvi. Transnacionalno 
tematsko mreženje organizira in vodi Evropska komisija skupaj z organi upravljanja v državah 
članicah. 
 

  Vsa transnacionalna partnerstva pobude 
EQUAL 

 

  

   
morajo načrtovati izmenjavo informacij in 
izkušenj ter spoznati ideje, strategije in 

dejavnosti drug drugega 
 

  

   

          ter 
 

  

   
primerjati in se lotiti vzporednega 

razvoja/preizkušanja/potrjevanja inovativnih 
pristopov za izbrano usmeritev svojega dela, 

 

  

   
vključena pa bodo tudi v eno ali več naslednjih 

zadev: 
 

  

 
uvoz, izvoz ali sprejem novih 

pristopov, ob prilagajanju 
drugje preizkušenega dela 

lastnim razmeram; 

  

 skupno storitev, proizvod ali 
razvoj sistema, kjer lahko 

partnerji s skupnimi močmi 
dosežejo rezultat, ki ga sami ne 

bi mogli; 

  

 delitev izkušenj na kraju 
samem z izmenjavo 

partnerjev, vodij, 
pripravnikov in mentorjev za 

daljše ali krajše časovno 
obdobje. 
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Transnacionalno sodelovanje je dinamičen proces in ti modeli niso niti dokončni niti 
medsebojno izključujoči. V oblikovanje pobude EQUAL so kot pomoč razvojnim partnerjem 
vključeni posebni mehanizmi in instrumenti. 



 
Transnacionalno partnerstvo lahko uporabi več modelov sodelovanja in jih prilagaja v skladu z 
razvojem in zorenjem partnerstva ter nastajanjem dejavnosti partnerjev. Posamezni člani 
razvojnega partnerstva so lahko vključeni v več dejavnosti skupaj s svojimi transnacionalnimi 
partnerji, ki vključujejo vse partnerje in celo paleto interesnih skupin od prikrajšanih skupin do 
oblikovalcev politike.   
 
 
2.2 Prednosti  transnacionalnega sodelovanja 
 

 
Prednosti za organizacije 

 
Strateške in dolgoročne 

• S sodelovanjem v evropskih omrežjih in ustvarjanjem stikov v drugih državah članicah se 
odprejo možnosti kasnejšega sodelovanja in doda evropsko razsežnost delovnemu načrtu 
razvojnega partnerstva.  

• Povezave z razvojem stroke na širšem področju omogočijo primerjavo pristopov do politike in 
prakse na trgu dela s tistimi v drugih državah članicah. 

• V očeh drugih strokovnjakov s tega področja in pomembnih oblikovalcev politike se povečata 
ugled in dodana vrednost razvojnega partnerstva in njegovih glavnih evropskih partnerjev. 

• Povečata se zavedanje in razumevanje pomembnega razvoja evropske politike.  
 

Operativne in kratkoročne  
• Omogoča dostop do novih idej ter delitev in obravnavo lastnih idej v širšem okviru. 
• Spodbuja uporabo mednarodnih izkušenj in strokovnega znanja za preizkušanje in izboljšanje 

obstoječih potekov, materialov in metod ter za razvoj novih proizvodov. 
• Ponuja razširjeno izbiro novih poslovnih partnerjev, političnih zaveznikov in strokovnih 

sodelavcev. 
• Olajša pridobivanje novih spretnosti in veščin. 
• Eksperimentiranje na področjih, ki so v skupnem interesu, in večanje skupnih poslovnih 

priložnosti. 
 
 
 

 
Nekatere prednosti za posamezne udeležence 

 
• Razširja osebne izkušnje, jezikovne, komunikacijske in druge spretnosti ter daje širšo evropsko 

perspektivo. 
• Razširja vire informacij in zvez. 
• Ponuja zavedanje in razumevanje močnih in šibkih točk nacionalnih politik zaposlovanja in 

šolskih sistemov. 
• Izboljša samozavedanje ter poveča samospoštovanje in samozavest. 
 

 
2.3 Izzivi  
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 Nekateri skupni izzivi, s katerimi se srečujejo transnacionalna partnerstva  

 

• Za njihov razvoj sta potrebna čas in predanost. 
• Ugotavljanje najprimernejših transnacionalnih partnerjev je zamudno opravilo, predvsem pod 

časovnim pritiskom "transnacionalnega okna" (obdobja, ki sledi vključitvi podrobnosti 
razvojnega partnerstva v skupno podatkovno bazo EQUAL, ko se lahko oblikujejo 
transnacionalna partnerstva). 

• Pogajanje o obetajočem skupnem transnacionalnem delovnem programu. 
• Delo v partnerstvu je zahtevno ter zahteva prilagodljivost in pripravljenost na kompromise, 



poleg tega pa še lastne metode dela, dokumentiranja in spremljanja. 
• Postopek porabi precej finančnih in človeških virov. 
• Vključuje tudi nekaj tveganja, če želimo doseči kreativne in inovativne rezultate. 
• Transnacionalno delo ustvarja nove zahteve za vaše osebje ter zahteva nove spretnosti in 

sposobnost dela ne glede na kulturne, kontekstualne in jezikovne razlike. 
• Nekateri vaši transnacionalni partnerji bodo lahko manj predani od vas in bodo morda celo 

prenehali sodelovati, ko bodo ugotovili, kaj vse vključuje sodelovanje. 
• Uspešna transnacionalna partnerstva zahtevajo neprekinjeno spremljanje in stalno 

ocenjevanje. 
• Pravice intelektualne lastnine. 
• Kulturne, organizacijske razlike in različne delovne navade. 
• Težave z zamenjavami partnerjev med sodelovanjem.  
• Stalno osebje od zasnove do razširjanja. Storiti je treba vse potrebno, da se zagotovi, da 

osebje ostane ali pa je vsaj na voljo kot "referenčno osebje" v korist dela.  
 
In končno … 
 
Transnacionalno sodelovanje EQUAL na širši ravni bi moralo vplivati na politiko in prakso. Toda 
dosežki posameznega partnerstva so omejeni. Pomembno je poznati te omejitve, predvideti izzive 
in si zadati cilje, ki so realni in dosegljivi. Prispevek preveč ambicioznih razvojnih partnerstev, ki ne 
dosežejo zadanih ciljev, je zelo majhen. Razvojna partnerstva, ki si zadajo realne cilje in so 
pripravljena na izzive, ki so pred njimi, pa imajo lahko velik vpliv. 
 
Kako se določijo realni cilji? Dobra je t. i. formula SMART, ki jo priporoča skupina partnerstev 
EQUAL in jo mnoga transnacionalna partnerstva že uporabljajo: 
 
S  Specific (poseben)  
M  Measurable (merljiv) 
A  Achievable (dosegljiv) 
R  Realistic (realen)  
T  Timebound (časovno vezan) 
 
Določitev teh posebnih, realnih in dosegljivih ciljev je izziv, s katerim se morajo transnacionalna 
partnerstva soočiti med oblikovanjem svojega dela v nacionalnem razvojnem partnerstvu. Zato 
pobuda EQUAL ponuja financiranje in najmanj šestmesečno pripravljalno fazo (nekdanja Akcija 1).  
 
 
POZOR!  
 
 
Natančni načrti za pripravljalno fazo se med posameznimi državami članicami razlikujejo in vsako 
razvojno partnerstvo mora preveriti pri svojem organu upravljanja natančne zahteve in časovni 
razpored ter zahteve in razpored držav razvojnih partnerstev, s katerimi želi sodelovati. Razlike v 
nacionalnih časovnih razporedih za izvedbo lahko, na primer, zelo otežijo sodelovanje, kar je bolje 
odkriti, še preden je prepozno. (Glej posebne informacije o temah držav članic v prvem poglavju in 
povezavo na te informacije na spletni strani EQUAL).  
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co
-operati_1&vm=detailed&sb=Title 
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title


Priprava 
 

3 

Pripravlja na transnacionalno sodelovanje 
 

'Pravi transnacionalni ustvarjalci imajo še nekaj več.. To niso delavci, ki 
delajo od devetih do petih, ampak v to vložijo ogromno časa in energije. 

Verjamejo v to, kar počnejo.' 
 

3.1 Prilagajanje načrtov ciljem razvojnih partnerstev 
 
Dobro transnacionalno partnerstvo je rezultat dobre priprave. Zapomnite si, da mora biti 
načrtovanje transnacionalnega sodelovanja del vašega načrtovanja od samega začetka. Prepričajte 
se, da vaš nacionalni delovni program vključuje vaše transnacionalne cilje. 
 
Prepričajte se, da se vaši transnacionalni delovni načrti skladajo s cilji vašega razvojnega 
partnerstva. 

 
Prvi in odločujoči preizkus vrednosti transnacionalnega sodelovanja so učinki, ki jih ima lahko od 
tega vaše razvojno partnerstvo. Takšna tabela vam lahko pomaga pri njihovem določanju, saj ga 
poveže s konkretnimi cilji vašega razvojnega partnerstva in želenimi izidi, ob upoštevanju enakih 
možnosti. 
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 Naštejte glavne 
lastnosti 
delovnega 
načrta vašega 
nacionalnega 
razvojnega 
partnerstva 

Glavne lastnosti vašega 
predvidenega 
transnacionalnega delovnega 
načrta  

Navedite 
načela in cilje 
enakih 
možnosti 
vašega 
razvojnega 
partnerstva 

 
Katere storitve, 
postopke, 
sisteme oziroma 
proizvode 
nameravate razviti 
oziroma izboljšati? 

Skupni postopki, 
sistemi, proizvodi, 
raziskave, razširjanje 

Vidiki načrta vašega razvojnega 
partnerstva, ki bodo najpomembnejši pri 
skupnem delu z vašimi transnacionalnimi 
partnerji. 
 
Vidiki dela transnacionalnih partnerjev, ki 
bodo najpomembnejši v skupnem delu.  
 
Kakršni koli novi proizvodi in dejavnosti, 
značilni za vaše transnacionalno 
partnerstvo. 

Postopki, sistemi, 
proizvodi, 
raziskave, 
razširjanje v okviru 
enakih možnosti, ki 
si jih delite oziroma 
so vaš skupni 
proizvod. Lahko 
vključite politike 
enakih možnosti. 

 
Na katere cilje je 
vaše razvojno 
partnerstvo 
osredotočeno? 

Vprašanja v zvezi s 
trgom dela in 
prikrajšane skupine, ki 
jih naslavljate. 

Vprašanja o trgu dela in prikrajšane 
skupine, ki jih daje razširjeno 
transnacionalno partnerstvo. 

Izbrana vprašanja 
in cilji v okviru 
enakih možnosti. 

 
Kakšne konkretne 
učinke pričakujete 
od tega dela? 

Vpliv na upravičence. 
 
Vpliv na prakso 
partnerjev. 
 
Vpliv na proizvode. 

Vpliv na partnerje, projektne delavce in 
sodelujoče. 
 
Vpliv na prakso partnerjev. 
 
Vpliv na proizvode. 

Vpliv na politiko in 
prakso enakih 
možnosti. 
 
Razširjena 
ozaveščenost o 
enakosti. 

Katere so 
inovativne 
lastnosti 
razvojnega 
partnerstva in 

Partnerstvo, ciljne 
skupine, 
metodologija, sistemi 
in proizvodi, politika. 

Kombinacija držav, vrst partnerjev, 
metodologije, sistemov in proizvodov. 

Novi pristopi in 
tehnike. 



njegovega dela? 
 
Kakšno dodano 
vrednost 
pričakujete od 
transnacionalnega 
sodelovanja? 

Nove metode, 
postopki/raziskave, 
proizvodi. 
 
Način za izboljšanje 
lastnih postopkov, 
raziskav, proizvodov. 

Podpora raziskav v drugih državah. 
 
Dopolnilna politika prakse. 
 
Dokazi o mednarodnem prenosu. 
 
Medsebojni pregledi. 
 
Ideje mednarodne politike, uporabljeni 
modeli ali proizvodi. 

Primeri dobre 
prakse/praksa v 
novem okolju. 
 
Način merjenja 
vpliva. 
 
Primeri širše 
ozaveščenosti o 
enakosti. 

 
Ena od tehnik, ki so se v prvem krogu EQUAL uspešno uporabljale za pomoč delovanju 
transnacionalnih partnerstev, je t. i. benchlearning (učenje na podlagi primerjalne analize). Ta 
pristop zagotavlja dejansko učenje iz izkušenj. Temelji na enostavni logiki, da nima smisla nekaj 
odkrivati na novo, če se lahko to naučimo od drugih.  
 
Pri tej zadevi gre za željo premakniti breme dokazovanja inovativnosti z zagovornikov spremembe, 
na tiste, ki se ji upirajo. Običajno morajo zagovorniki spremembe dokazovati razloge za 
spremembo. To načelo pa kaže na to, kako in kje se lahko predstavi dober primer, nasprotniki 
spremembe pa morajo dokazovati, zakaj sprememba ne bi bila dobra. Več informacij o tem najdete 
na spletni strani www.benchlearning.com. 
 
3.2 Realno načrtovanje 

 
Naslednji nasveti za načrtovanje so lahko koristni: 
 

• Poskušajte vključiti vsaj eno osebo, ki že ima izkušnje z oblikovanjem 
transnacionalnih delovnih programov in vodenjem transnacionalnega sodelovanja. 
Če v vašem razvojnem partnerstvu take osebe ni, se posvetujte z nekom, ki ima 
takšne izkušnje iz pobude EQUAL, drugih programov Skupnosti, kot Leonardo da 
Vinci, ali iz nekadrovskih zadev in celo pobud, ki niso iz EU.  

 
• Prepričajte se, da vse usmerjevalne skupine razvojnega partnerstva, glavni 

partnerji in ključni člani osebja razumejo zavezanost transnacionalnemu 
sodelovanju in način, na katerega se ujema z njihovimi nacionalnimi delovnimi cilji, 
načrti in proračunom. 

 
• Prepricajte se, da je transnacionalno delo primerno financirano, težav v zvezi z 

razporeditvijo zadostnega casa ali sredstev pa se lotite takoj in naredite potrebne 
spremembe. Sestavite natančen seznam potrebnih sredstev. 

 
• Poskrbite za to, da imajo vsi partnerji razvojnega partnerstva dogovorjeno vlogo in 

prevzemajo svojo odgovornost ter imajo nedvomno korist od transnacionalnega 
sodelovanja. To zagotavlja uspeh celotnega transnacionalnega partnerstva 
EQUAL. 

 
• Prepričajte se, da so partnerji vašega razvojnega partnerstva razumeli in odobrili 

načrt, o katerem se dogovarjate s svojimi transnacionalnimi partnerji. Naj 
usmerjevalni odbor razvojnega partnerstva odobri tudi transnacionalni delovni 
načrt. 

 
• Načrtujte redno obveščanje o transnacionalnem napredku. Poskrbite za posebne 

informativne sestanke, interni bilten ali glasilo, poleg tega pa naj bo 
transnacionalno delo stalno na dnevnem redu srečanj partnerstva.  

 
Primer: Skupni razvoj proizvoda ali sistema   (STS 2094 MOTIVATION)  
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Ta sporazum o transnacionalnem sodelovanju treh partnerjev razvija: 

http://www.benchlearning.com/


- preglednico virov zaposlovanja: vsa nacionalna razvojna partnerstva skupaj zbirajo sredstva in 
orodja v zvezi z zaposlovanjem; 
- in transnacionalno raziskavo o motivaciji: raziskave opravljajo vsi upravičenci nacionalnih 
razvojnih partnerstev, partnerji pa so se dogovorili za uporabo skupnega programskega orodja. 
 
 
Pripravljanje za iskanje transnacionalnih partnerjev 

 
Veliko lažje boste našli prave partnerje, če so pričakovanja jasna in če je jasno, da v najboljših 
partnerstvih vsak nekaj prispeva in nekaj koristnega tudi prejme. 
 

• Sestavite seznam vprašanj o potencialnih partnerjih, na katera potrebujete odgovore. 
 

• Pripravite jasen in popoln opis ciljev transnacionalnega sodelovanja vašega razvojnega 
partnerstva. 

 
3.3 Sestavljanje partnerske ekipe 
 
Koordinator, ki ima izkušnje s transnacionalnim delom, je opisal kvalitete, ki jih ima "idealni" 
transnacionalni delavec: "Če pogledate partnerstva in skupine, ki so dobro delovali, ugotovite, da 
so razlog sodelujoči. To je njihova zasluga. Pravi transnacionalni ustvarjalci imajo še nekaj več. To 
niso delavci, ki delajo od devetih do petih, ampak v to vložijo ogromno časa in energije. Verjamejo v 
to, kar počnejo."  
 
Ekipa, ki jo razvojno partnerstvo prinese v transnacionalno partnerstvo, je najpomembnejša stvar, ki 
jo lahko ponudijo. Transnacionalno sodelovanje deluje zaradi ljudi, ne zaradi načrtov in poročil. 
 
Uspešna transnacionalna partnerstva: 
 

• imajo vsaj eno osebo za stike, ki zagotavlja kontinuiteto in namenja dovolj svojega časa 
transnacionalnim zadevam. To je lahko vodja transnacionalne ekipe, ni pa nujno. Ker so 
osebni odnosi in zaupanje bistveni za kakršno koli učinkovito transnacionalno sodelovanje, 
lahko zamenjava osebja povzroči nepotrebne zamude in težave; 

 
• imajo po možnosti nekoga z dobrim znanjem jezikov. Vsak mora biti zares navdušen za 

cezmejno in medkulturno delo in temu predan; 
 

• so vsem partnerjem razvojnega partnerstva pravilno razložila temelje in vsebino bistvenih 
elementov obveznega sporazuma o transnacionalnem sodelovanju. Ti partnerji morajo biti 
vključeni od samega začetka in vprašati jih je treba po njihovih posebnih željah ter osebnih 
ciljih in pričakovanjih; 

 
• imajo dobre vodstvene sposobnosti in izkušnje z ekipami. Če je mogoče, bi moral en član imeti 

izkušnje s transnacionalnim delom; 
 

• imajo na voljo strokovnjake in strokovne delavce, ko jih potrebujejo; 
 

• so previdna pri "podpogodbeni oddaji" funkcije koordiniranja oziroma vodenja, kot je iskanje 
partnerjev ali oblikovanje STS, enemu samemu partnerju v partnerstvu ter zagotovijo, da so 
na koncu vsi partnerji pri tem vključeni. Zato ni priporočljiva uporaba zunanjih sodelavcev. 

 
3.4 Približevanje potencialnim transnacionalnim partnerjem 
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Za večino razvojnih partnerstev iskanje partnerjev ne more biti končano, dokler se ne odpre 
"transnacionalno okno" (med pripravljalno fazo, nekdanja Akcija 1). To se bo zgodilo 1. januarja 



2005, ko bodo vse države članice odobrile svoja razvojna partnerstva in bodo podatki o njih vneseni 
v skupno podatkovno bazo EQUAL (ECDB).  
 
Lahko pa vsekakor začnete prej. Kar nekaj stvari lahko opravite, takoj ko je vaše razvojno 
partnerstvo sprejeto: 
 

• navežite stike z vsemi morebitnimi partnerji, ki jih poznate ali ste z njimi že sodelovali, in 
ugotovite, ali so bili oni tudi sprejeti; 

 
• za morebitne partnerje pripravite nekaj konkretnih informacij o svojem razvojnem 

partnerstvu – enostranski povzetek razvojnega partnerstva v jezikih morebitnih partnerjev 
je še posebej koristen. Po možnosti uporabite "povzetek" v ECDB in poudarite zavezanost 
transnacionalnemu sodelovanju; 

 
• razmislite o oblikovanju profila vašega idealnega transnacionalnega partnerja – to jim lahko 

pomaga razumeti, kaj pričakujete od partnerstva.   
 
Primer: Ni nujno, da so partnerji iz iste teme.   (STS 993 EMPOWER)  
Velika Britanija ni namenila posebnih sredstev pobude EQUAL temi G, katere cilj je uskladitev 
družinskega in poklicnega življenja. Razvojno partnerstvo iz Velike Britanije je za projekt v okviru 
teme A z imenom "Akcijski program za oskrbovalce in zaposlovanje" (Action for Carers and 
Employment; ACE National) izbralo avstrijskega partnerja Fempower, financiranega v okviru teme 
G, za dopolnitev svojega dela. Skupni cilj STS Empower je bolj proti brezposelnosti med 
oskrbovalci ter ženskami in moškimi z otroki. Obe razvojni partnerstvi izdelujeta gradivo in opremo 
za usposabljanje, da bi uvedli, na primer, sheme mentorstva in podporo delodajalcem – in 
partnerstvo bo ponudilo možnost za razvoj in preizkus skupnih smernic za te storitve. 
 
3.5 Način dela, delovni jezik in druge zadeve 
 
Organizacijske razlike med transnacionalnimi partnerji lahko povzročijo težave pri pripravljanju 
delovnega načrta, delitvi sredstev in uporabi skupnih rezultatov. Te razlike so lahko na primer 
posledica: 
 

• razlik v velikosti – nekatera razvojna partnerstva imajo dva ali tri partnerje, druga pa več kot 
dvajset; 

 
• razlik v statusu – v nekatera razvojna partnerstva so vključeni veliki nacionalni ali regionalni 

organi, druga pa sestavljajo majhne lokalne organizacije ali lokalne skupine; 
 

• razlik v odnosu do prikrajšanih skupin – nekatera z njimi tesno sodelujejo, druga pa se 
ukvarjajo bolj z zbiranjem sredstev in vplivajo na tiste, ki opravljajo neposredno delo. 

 
Pomembno je, da se organizacijske razlike rešijo s komunikacijo in drugimi načini, opisanimi v tem 
vodniku, in se ne razumejo napačno kot težavne kulturne razlike, kjer ni enostavnih rešitev. 
Organizacijske razlike je treba rešiti, da bi partnerji uspešno sodelovali. Jasna in natančna 
opredelitev delovnega načrta lahko pomaga rešiti takšne težave. 
 
 Kulturne razlike in razlike v načinu dela lahko povzročijo več nesporazumov in težav kot jezik. 
Težave in nesporazumi so lahko posledica razlik v: 
 

• socialni drži in obnašanju,  
 

• poslovni in delovni kulturi,  

 
• odnosu do časa in točnosti.  
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Premagovanje kulturnih razlik in želja glede načina dela je izziv, vendar ponuja tudi enkratno 
priložnost za učenje. Skrivnost je v tem, da se ves čas, ko delamo skupaj in se učimo drug od 
drugega, zavedamo teh razlik. 
 
 
Primer: Delo z različnimi kulturami      (STS 1567 MIKIRI) 
 
Transnacionalno partnerstvo Mikiri se na kreativen način srečuje z izzivom dela z različnimi 
kulturami in jezikovnimi pregradami z uporabo "metod ukrepanja" za opredelitev načel in ciljev. 
Partnerstvo je na primer raziskalo pomen besed, kot je inovacija, tako da jo je primerjalo z napravo, 
narejeno iz ljudi, izmed katerih ima vsak svojo vlogo, ali gledalo na različnost z izdelavo skulptur v 
majhnih narodnostno mešanih skupinah. Naloge niso odvisne od jezika, ampak spodbujajo 
razpravo v vseh jezikih, vključno z neverbalnimi metodami med ljudmi, ki ne govorijo istega jezika. 
Razprava je usmerjena na metode ukrepanja za oživitev učenja in ponuja empirično alternativo 
komunikaciji. 
 
 
 
Bodite iskreni, izrazite svoja različna pričakovanja in zavedajte se, da lahko vaše reakcije na 
določeno vedenje pomenijo, da vaša pričakovanja niso dosežena. Zavedanje tega in sposobnost 
ravnanja s temi razlikami s pomočjo učinkovite komunikacije je eden od ključev do uspeha vašega 
transnacionalnega sodelovanja. 
 
Celo dobro znanje angleščine (ali drugega skupnega jezika) ne varuje nujno pred nesporazumi. Isto 
vsebino se lahko drugače razume v različnih nacionalnih okvirih. Dobro bi bilo, če bi se tega 
previdno lotili takoj po začetku dela. To pomeni, da lahko na primer uporaba tolmačev reši le del 
jezikovnih težav. 
 
Nagrada za čas in denar, vložena v pripravo ekipe zunaj okvira posebnih nalog ali težav, bo 
verjetno ekipa, ki se zaveda lastne kulture ter bolj sposobna razumeti druge in delati z njimi. 
Nacionalne podporne strukture (NPS) lahko svetujejo o tej zadevi in načinu pridobivanja pomoči.  
 
Vsak član transnacionalne ekipe se uči že s samim sodelovanjem. Toda korist od njihovih izkušenj 
– še posebej, če prvič delajo v transnacionalni zadevi – bo večja, če se pred tem organizira učenje, 
ki podpira zadevo. Dobra oblika takšnega učenja je transnacionalni ali medkulturni seminar. 
Obstajata dve vrsti, ki ju lahko kombinirate: 
 

• seminarji, ki na splošno pripravljajo svoje udeležence za dinamične medkulturne postopke 
ter jih spodbujajo k razmišljanju o lastni kulturni drži in dejanjih; 

 
• posebni seminarji, ki so osredotočeni na sodelovanje z določeno državo ali področjem dela. 

 
 

3.6 Intelektualna lastnina 
 
Vsako transnacionalno partnerstvo, ki širi skupne proizvode ali razvije nove, mora vedeti, kako bo 
ravnalo z lastništvom vključene intelektualne lastnine. 
 
Intelektualna lastnina je prikaz idej. Z drugimi besedami, da bi bilo nekaj priznano in zaščiteno, 
mora obstajati v fizični obliki. Ideje je treba materializirati kot knjige, programsko opremo, slike, 
podatkovne baze itd., da bi jih lahko prepoznali kot intelektualno lastnino. Intelektualna lastnina se 
lahko zaščiti na več načinov, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami ali 
modeli. Pomembno je razlikovati med pravicami intelektualne lastnine in uporabniškimi pravicami 
proizvodov, ki so bili skupaj razviti. 
 
Najpomembnejše za transnacionalne partnerje je, da med seboj obravnavajo vprašanje 
intelektualne lastnine in soglašajo o načelih, ki jih bodo vključili v sporazum. 
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V večini primerov partnerji drug drugemu dovolijo, da svobodno uporabljajo materiale drug drugega 
v zameno za popolno priznanje avtorskih pravic. So pa še druga vprašanja: 
 

• Pravice tretjih, ki so bili najeti za razvoj materialov ali programske opreme – o njih se je 
treba jasno sporazumeti in dogovoriti. 

 
• Kaj se bo zgodilo v primeru proizvoda, ki je nastal v sodelovanju – bodo pravice 

enakomerno porazdeljene ali bodo imeli partnerji pravice do lastne jezikovne ali nacionalne 
različice? 

 
• Kaj bo z morebitnim prihodkom od prodaje? (To obravnava tudi evropska uredba, ki 

obravnava pravila o upravičenosti.) 
 
 
Za rešitev teh in drugih vprašanj se morajo partnerji dogovoriti s svojim organom upravljanja 
oziroma nacionalno podporno strukturo ter izvedeti, ali obstajajo nacionalne smernice in pravila. 
Program EQUAL za Veliko Britanijo ima na svoji spletni strani vodnik o intelektualni lastnini: 
http://www.equal.ecotec.co.uk/. Tudi Francija ima vodnik, ki je na voljo na spletni strani 
http://www.equal-france.com/. 
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Ne čakajte na spor zaradi intelektualne lastnine, preden kaj storite. Takrat bo prepozno.

http://www.equal.ecotec.co.uk/
http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/pdf/guide4.pdf


Priprave 
4 

Kako najti partnerje? 
 

'Nacionalne podporne strukture morajo razvojnim partnerstvom pojasniti, da opis, ki ga 
podajo v prijavnem obrazcu, ni sam sebi v namen, ampak se uporablja za iskanje partnerjev 

v podatkovni bazi ECDB.' 
 
4.1 Iskanje partnerjev iz drugih držav članic  
 
Da bi našli transnacionalne partnerje in se z njimi sporazumeli o programu dela, sta potrebna čas in 
organizacija. Vse to je treba uskladiti z natrpanim urnikom priprav, medtem ko razvojna partnerstva 
dokončujejo svoje nacionalne delovne načrte.  
 
Razvojna partnerstva z izkušnjami  

 
• potem, ko je odobreno njihovo sodelovanje pri pobudi EQUAL, preverijo, če so se 

organizacije iz drugih držav članic, ki jih že poznajo ali so slišala zanje, prijavile za EQUAL 
in če so sprejete; partnerstva, ki so nastala na podlagi preteklih izkušenj ali zanesljivega 
priporočila, so lahko izredno učinkovita; obstajati pa mora močna utemeljitev dela – dobro 
ujemanje s transnacionalnim partnerjem ni dovolj. 

Vsa razvojna partnerstva 
 
• takoj, ko je "transnacionalno okno" odprto in so vse države članice vnesle podatke o svojih 

odobrenih razvojnih partnerstvih s 1. januarjem 2005 (Skupna podatkovna baza EQUAL 
(ECDB) je na voljo na spletni strani EQUAL Komisije europa.eu.int/comm/EQUAL), lahko 
vsak začne pregledovati bazo ECDB, naveže stike z morebitnimi partnerji in začne s 
sodelovanjem. 

 
Če je iskanje primernih partnerjev po bazi ECDB in na vse druge načine neuspešno in ostane 
razvojno partnerstvo "sirota", ponudi svojo pomoč organ upravljanja države članice skupaj s 
Komisijo. Spomladi leta 2005 bo odprt "urad za izmenjavo informacij" med državami članicami, kjer 
bodo organi upravljanja države članice in njene nacionalne podporne strukture dobili priložnost, da 
najdejo morebitne partnerje za razvojna partnerstva, ki jih še niso našli, in se z njimi dogovorijo. 
 
4.2 Skupna podatkovna baza EQUAL (ECDB) 
 
ECDB je podatkovna baza s podatki o vseh izbranih razvojnih partnerstvih pobude EQUAL za prvi 
in drugi krog. V njej so opisani profili vseh izbranih razvojnih partnerstev ter kontaktne informacije in 
profil vsakega razvojnega partnerstva. Ko je vsebina transnacionalnega dela dogovorjena, je vidna 
tudi v ECDB.  
 
Baza ECDB je javno dostopna na internetu. Tako so vsi podatki, ki jih vsebuje, razen nekaterih 
zaupnih podatkov, kot so finančni podatki, na voljo vsem razvojnim partnerstvom pobude EQUAL. 
Kratek opis vsakega razvojnega partnerstva je preveden v angleščino ali francoščino, podrobnosti o 
načrtih pa so na voljo samo v jeziku, v katerem se je svojemu nacionalnemu organu upravljanja 
prijavilo za partnerstvo. Te prijave namreč navadno samo navajajo vrsto dela, ki ga razvojno 
partnerstvo želi vključiti v svoj sporazum o transnacionalnem sodelovanju, ne omenjajo pa nobenih 
morebitnih partnerjev. Ta pričakovanja oziroma začetne ideje o njihovem transnacionalnem 
sodelovanju so na voljo v ECDB. 
 
Primer: Razvojno partnerstvo brez izkušenj, ki uporablja ECDB (STS 2434 DISABILITY 
FORUM)  
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Portland College iz Velike Britanije ni imel predhodnih transnacionalnih izkušenj. S pomočjo ECDB 
je poiskal nekaj potencialnih partnerjev. Rezultat tega je bilo transnacionalno partnerstvo, v katerem 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html


so sodelovala štiri razvojna partnerstva – dva britanska transnacionalna partnerja sta se usmerila 
na invalidnost, tretji pa je delal na posamičnih, individualiziranih pristopih k učenju. Ker so se 
partnerji dobro ujeli, je lahko transnacionalno partnerstvo prešlo s primerjalnega dela na 
neposredno sodelovanje pri razvoju prilagodljivih tehničnih naprav. 
 
V iskalnik ECDB lahko vnašamo ključne besede in pri tem uporabimo cel niz drugih posebnih meril. 
Toda njegova učinkovitost je odvisna od tega, ali razvojna partnerstva pravilno vnesejo ključne 
besede. ECDB lahko preiskujemo na več načinov in z različno stopnjo podrobnosti. Toda, ECDB je 
samo orodje in dobljene rezultate je treba precej previdno preveriti. Uporabniki morajo na primer 
paziti na razlike med državami članicami v načinu, na katerega so vprašanja in težave razvrščeni 
med devetimi temami EQUAL. Usposabljanje invalidov je na primer v različnih državah članicah 
navedeno pod različno temo. Če tega ne veste, je lahko vaše iskanje partnerja neuspešno, saj 
iščete na napačnem mestu. 
 
 
4.3 Spremljanje  
 
Ko ste v ECDB zožili rezultate na nekaj možnih partnerjev, morate čim prej uporabiti neposredni 
pristop. Glede na nujno hitrost in finančne omejitve je dobro prvi stik navezati prek telefona, faksa, 
elektronske pošte ali celo videokonference. Če je rezultat pozitiven, se morate srečati v živo in tako 
v celoti izmenjati podatke ter oceniti slog in osebnost drug drugega. Obisk je nujen, kadar 
ocenjujete, ali obstaja podlaga za dvoletno partnerstvo. Opraviti je treba tudi povratni obisk, tako da 
vsak partner vidi lokalno okolje drugega partnerja in spozna precej članov njegovega razvojnega 
partnerstva.  
 
Na obisk vedno vzemite s seboj dokumentacijo, ki opisuje vašo organizacijo, vaše razvojno 
partnerstvo in vaše nacionalne partnerje v jeziku, ki ga boste skupaj uporabljali. Ti prvi stiki in 
srečanja so zelo pomembni in vredno se je dobro pripraviti zanje. 
 
4.4 Koliko partnerjev? 
 
Razvojna partnerstva ne morejo začeti z izvajanjem transnacionalnega delovnega programa brez 
odobrenega sporazuma z vsaj enim transnacionalnim partnerjem. Pametno pa je imeti vsaj dva 
transnacionalna partnerja, tako da če eden preneha sodelovati, ostane sporazum veljaven in ni 
težav z upravičenostjo za EQUAL. 
 
Končno velikost partnerstva mora narekovati samo delo. Večina transnacionalnih partnerstev ima tri 
ali štiri člane. Nekatera partnerstva so precej večja in lahko seveda ponudijo večjo raznolikost in 
izbor znanj. Toda velikim transnacionalnim partnerstvom lahko primanjkuje osredotočenosti, težko 
jih je nadzirati in so draga. Najpomembnejši sta kakovost in trajnost partnerstva, ne glede na 
njegovo velikost, kakovost njegovih rezultatov in njihov vpliv na oblikovanje prihodnje politike trga 
dela. 
 
Nekatera razvojna partnerstva so vključena v več kot en sporazum o transnacionalnem partnerstvu. 
Ta izjema se priporoča samo tistim, ki imajo dovolj izkušenj in so sposobni nadzorovati več 
transnacionalnih postopkov. Za več informacij glej 6.1. 
 
Primer:  Majhno partnerstvo      (STS 998 SARA)  
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Avstrijsko in špansko razvojno partnerstvo sodelujeta pri odpravi razlikovanja na trgu dela. Obe 
razvojni partnerstvi imata podobne interese in dejavnosti v svojih nacionalnih delovnih programih 
ter sta se zato z lahkoto dogovorili o transnacionalnem delovnem programu. Dejavnosti, ki se 
razvijajo na nacionalni in transnacionalni ravni, so povezane tako, da transnacionalni partner obišče 
srečanja razvojnega partnerstva. Glede na majhnost transnacionalnega partnerstva imata ti dve 
razvojni partnerstvi pri obisku drug drugega možnost organizirati srečanja, kjer podobni partnerji na 
nacionalni ravni obiščejo svoje kolege na transnacionalni ravni. Na primer, obe razvojni partnerstvi 
delata s sindikati, javno upravo in organizacijami, ki zastopajo interese poslovnih žensk. Vsak obisk 



je bil organiziran v skladu z interesi različnih partnerjev ter ponudil dodano vrednost izmenjavi 
izkušenj in skupnih temeljev za razvoj transnacionalnega dela programa. 
 
 
Primer: Majhno partnerstvo  (STS 2802 UTRECHT AND SWEDEN TOGETHER) 
 
Ta STS ima samo dva partnerja: po enega iz Švedske in Nizozemske. Obe razvojni partnerstvi se 
ukvarjata z integracijo etničnih manjšin. Uspeh partnerstva pripisujeta dejstvu, da sta obe dobro 
organizirani in imata veliko članov. Tudi po sestavi sta si zelo podobni: obe imata za partnerje 
banke, nepremičninska podjetja, mestne svete in trgovske centre. Znotraj transnacionalnega 
partnerstva je ogromno medsebojnih stikov. 
 
 
Primer: Veliko partnerstvo       (STS 397 ECCO)  
 
ECCO (European Community Co-operative Observatory; Skupna opazovalnica Evropske 
skupnosti) ima šest članov iz Francije, Italije, Španije, Švedske in Velike Britanije ter pridruženega 
partnerja iz Romunije. Transnacionalno partnerstvo je ustvarilo novo neprofitno podjetje (ECCO) na 
evropski ravni s po enim direktorjem iz vsake države partnerke. Ima posebno podporno strukturo 
projekta (uporablja TimeBank), v kateri vsak partner 15 dni na leto zagotavlja podporo drugim v 
omrežju. Uvaja novo evropsko kvalifikacijo – ECCE (European Certificate of Community Enterprise; 
evropski certifikat podjetja Skupnosti), objavljenih pa bo šest modelov dobre prakse in priporočil 
politikom za podporo socialnega gospodarstva. 
 
 
 
4.5 Transnacionalni koordinatorji 
 
Uspeh transnacionalnega sodelovanja je odvisen predvsem od njegovega vodenja. Ne glede na 
strukturo transnacionalnega partnerstva je smiselno, da vsako razvojno partnerstvo imenuje svoje 
transnacionalne koordinatorje (to ni isto kot tajnik ETCIM – glej 6). Ti koordinatorji lahko potem, na 
podlagi mandata, ki jim ga dodeli njihovo razvojno partnerstvo:  
 

• določijo potencialne transnacionalne partnerje in predlagajo njihov izbor; 
 

• sklenejo sporazum o transnacionalnem sodelovanju; 
 

• razvijejo in vodijo transnacionalni delovni načrt; 
 

• spremljajo in organizirajo ocenjevanje transnacionalnih dejavnosti; 
 

• organizirajo ter vodijo srečanja in dogodke, ki jih gostijo njihova razvojna partnerstva; 
 

• zagotovijo, da so člani razvojnega partnerstva v celoti obveščeni o vseh transnacionalnih 
zadevah. 

 
Uspešen položaj transnacionalnega koordinatorja v partnerstvu 

 
• postavite transnacionalnega koordinatorja tako, da bo dobro povezan z vsemi partnerji; 
• če je mogoče, uporabite nekoga z izkušnjami in stabilno zaposlitvijo, da se zagotovi čim večja 

trdnost in kontinuiteta. 
 

Znanje, spretnosti in izkušnje, ki jih mora imeti transnacionalni koordinator 
• nekaj izkušenj s transnacionalnim sodelovanjem; 
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• poznavanje teme EQUAL, v okviru katere delajo razvojno partnerstvo in njegovi transnacionalni 
partnerji; 



• dobro poznavanje nacionalnih delovnih načrtov in nalog vsakega sodelujočega partnerja; 
dobre kom• unikacijske spretnosti in znanje dogovorjenega delovnega jezika partnerstva; 

• občutljivost za kulturne razlike, predvsem razlike med državami partnerstva; 
• pogajalske spretnosti; 
• organizacijske in vodstvene spretnosti;  
• zavezanost transnacionalnemu delu. 

 
 

ransnacionalni koordinatorji so najuspešnejši, kadar prenašajo preizkušene vrednosti in delovne 
kušnje iz svojih razvojnih partnerstev v transnacionalno partnerstvo. To lahko storijo le, če so 

.6 Pripravljanje na partnerstvo 

jna partnerstva jasno opredeliti delitev vlog in 
dgovornosti v svojem transnacionalnem sodelovanju. To je še posebej pomembno za 

ogosto 
 biti jasno 

di 

snacionalnim partnerstvom čas, da 
e dogovorijo za načrt dela. Samo načrtovanje traja nekaj časa. Ker imajo države članice različne 

T
iz
popolnoma vključeni v delo svojega razvojnega partnerstva.  
 
 
4
 
Ko je imenovan koordinator, morajo razvo
o
transnacionalne dejavnosti, saj imajo razvojna partnerstva običajno precej drugačne in p
zapletene strukture odločanja. Struktura odločanja v transnacionalnem partnerstvu mora
določena, drugače je mogoče, da je celo tisti, ki tesno sodelujejo pri tem, v celoti ne razumejo. Tu
to je treba jasno opisati v transnacionalnem delovnem načrtu. 
 
Pripravljalna faza (nekdanja Akcija 1) pobude EQUAL daje tran
s
postopke za izbiro svojih razvojnih partnerstev, je možen neusklajen urnik priprav, o katerem so se 
dogovorili med seboj.  
 
 

 
Sporazum o transnacionalnem sodelovanju – kaj je treba preveriti 

 
• Roke za ionalnem  oddajo sporazumov o razvojnem partnerstvu in sporazumov o transnac

partnerstvu vseh vključenih partnerjev, kar je treba povedati vsem že na začetku. 
• Ali so potrebni prevodi. 

Ali je potreben podpisan izvod na papirju. • 
 

 
 
.7 Pripravljalna srečanja  4

 
Pripravljalna srečanja so pomembna. Do utemeljene ocene potencialnih partnerjev boste lahko 

rišli samo, če jih boste srečali, po možnosti v neformalnem okolju. S tem obe strani dobita 
 

ovi cilji in strategije izražajo vaše oziroma jih na zanimiv način dopolnjujejo?  

šim 
razvojnim partnerstvom?  

 
4. so že sodelovali pri transnacionalnem delu, ali je bilo uspešno? 

So bile kakšne težave? So jih rešili? 
 

5. kacijo in nadaljnje sodelovanje? 

p
možnost, da se zgodaj umakneta, če menita, da partnerstvo ne bo delovalo. Izvedeti morate pet
glavnih stvari. 
 

1. Ali njih
 

2. Ali se njihove vrednote in odnos do diskriminacije in izključenosti ujemajo z vašimi?  
 

3. Ali je jasno, da zares želijo dejavno in kooperativno transnacionalno sodelovanje z va

Izkušnje niso nujne, če pa 
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Ali ste določili delovni jezik za komuni



 
Sam denar v pripravo 

rvega uradnega srečanja med potencialnimi partnerji. 
o če ste zadovoljni z odgovori na ta vprašanja, je vredno vložiti energijo in 

p
 
Oblikovanje prvega uradnega srečanja 
 
Uspeh prvega srečanja je navadno pokazatelj vložene priprave.  

a tedna prej. 

zvojnih partnerstev, 
s katerimi se srečujejo.  

 

 
• Dogovorjen dnevni red je treba po možnosti razposlati dv

 
• Vsi udeleženci se morajo potruditi ter prebrati in razumeti kratek opis ra

 Primer načrta za dnevni red prvega 
transnacionalnega srečanja 

Pomoč in nasveti 

Uvod V
znotra

To om
vsakega udeleženca in jim vnaprej 

ga 

jo 

 

si udeleženci se predstavijo (poklic, funkcija 
j RP in povzetek poklicne poti) 

ejite na dve minuti za 

povejte, da se bodo morali te
držati. Postopek je treba ponoviti, 
če se na kasnejših sejah pridruži
novi ljudje in v primeru obiska. 
Nikoli ne dovolite, da se na srečanju
ne bi vsi vsem predstavili. 

partnerstev 
 
 
 
 
 
 

Vsako razvojno partnerstvo se mora predstaviti: 
 

• izvor (način in razlog nastanka) 
tvo in sestava 

učno s 

tah 
transnacionalnih dejavnosti. 

sto vzeli 
eč kot polovico časa celega 

ovih 
ar 

 in 
). 

• cilji 

• člans
• pristop k delu in delovni načrt (vklj

proračunom) 
• proizvodi in dosežki (tudi če so 

načrtovani) 
• transnacionalni cilji in ideje o vrs

predvidenih 

 
Ti uvodni deli, ki bodo pogo
v
srečanja, bistveno pomagajo 
partnerjem pri ocenjevanju njih
sposobnosti za skupno delo (k
zadeva zaupanje, vero v 
zanesljivost, stopnjo predanosti, 
sposobnost komuniciranja
oblikovanja medosebnih odnosov
 

razvojnih 
partnerstev ali 
dejavnosti 

O k rajo 
jasne

 
,  

omembni partnerji ali dejavnosti, ki 
bis i morajo biti čim krajši in držati se mo

ga načrta:  
• uvod,  
• predstavitev,
• vprašanja
• razprava. 

To je pomembno, če obstajajo 
p
jih je treba predstaviti. 

Razprava o 

transnacionalni 
sporazum 
 
 

Ta del m
 

lovni program,  
• predlagane vloge in odgovornosti, 

ih, ki 

 

Mogoče boste morali to obravnavati 
kot eno sejo skupaj z zadnjo. V tem 

ora zajemati: 

• predloge za de

• dogovor o finančnih in človeških vir
jih partnerji nameravajo vložiti v 
transnacionalno partnerstvo. 

primeru namenite dovolj časa za 
obe (vsaj tri ure). Idealno bi bilo, če 
bi bil vmes odmor (nočitev ali 
kosilo), da lahko vsakdo v miru 
razmisli. 

poteku 

•  
transnacionalnem sodelovanju (vsak 

ga bodo 

• 
artnerjev? Kako se 

• a o 

bosta verjetno potrebni 
vsaj dve uri. Poskrbite, da bosta 

nih 

Kdaj bodo sprejete odločitve o

partner naj pojasni postopek, ki 
morali opraviti)? 
Kaj bo storjeno za pridobivanje drugih 
transnacionalnih p
bodo sedanji partnerji dogovorili o 
vabljenju drugih? 
Kdo bo pripravil osnutek sporazum

Za ta del 

zadnji dve uri zato posebej 
najavljeni. Drugače boste skoraj 
zagotovo končali brez potreb
odločitev in dogovorov. 

Predstavitev 
razvojnih 

Obiski 
gostujočih 

temeljih za 

Dogovor o 
nadaljnjem 
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transnacionalnem sodelovanju ter kako 

•  
 sprejetju STS in začetku 

• 
arjal za stroške morebitnega 

• 
 

bosta odobrena končna različica in 
proračun? 
Kakšno vodenje in komuniciranje bo
potrebno po
del? 
Kateri jezik se bo uporabljal in kdo bo 
odgov
tolmačenja in prevajanja? 
Kdaj bo naslednje srečanje? 

 
 

do naj sodeluje na prvem srečanju? 
ajboljše rezultate boste dosegli, če bo vsaka delegacija imela: 

avne elemente njihovega 
razvojnega partnerstva; 

znosti; 
• ojnega partnerstva (če so že imenovani). 

 
4.8 ri

) morata biti vključeni vsaj dve razvojni 
artnerstvi, ki se financirata iz pobude EQUAL in sta iz različnih držav. Poleg tega so lahko 

d 25 držav članic, ki pa ni financirana s sredstvi pobude EQUAL (na 
primer: Latvija nima projektov v zvezi z ustanavljanjem podjetij, toda latvijska organizacija 

 
• 

K
N
 

• ljudi, ki se spoznajo na tehnične, finančne, trgovske in pr

• predstavnike partnerjev razvojnega partnerstva, pooblaščene za prevzemanje obve
vodje in koordinatorje razv

 P druženi partnerji – izjeme pri pravilu 
 
V vsak sporazum o transnacionalnem sodelovanju (STS
p
vključeni še pridruženi partnerji. 
 
Pridruženi partner je lahko:  
 

• organizacija iz ene o

za ustanavljanje podjetij lahko sodeluje kot pridruženi partner v sporazumu o 
transnacionalnem sodelovanju z vsaj dvema razvojnima partnerstvoma EQUAL);  

organizacija zunaj petindvajseterice; bodisi iz držav pristopnic bodisi iz ene od držav, ki 
sodelujejo v programih TACIS, MEDA ali CARDS; nekatere izmed njih imajo namenjena 
sredstva za transnacionalno sodelovanje z EQUAL, bodisi gre za lastna sredstva bodisi 
sredstva iz letnih progra

za 

 
Zaveda ne morejo biti porabljena zunaj Evropske 
nije, razen za stroške komunikacije, potovanja in bivanja partnerja ali dejavnosti v okviru 

ogu     (STS 41 FACETS)  

mov evropskih skladov. 

jte se, da sredstva iz evropskih socialnih skladov 
u
odobrenega delovnega programa STS. 
 
Primer: Pridruženi partner v prvem kr
V tem partnerstvu sodelujejo partnerji iz Avstrije, Danske, Italije, Nemčije in Velike Britanije ter dva 
iz Portugalske. Na začetku leta 2004 je v partn s p to  (ki se financira iz er tvo vsto ila Au nomia
programa Phare) iz Madžarske. Cilj STS FACETS je bil imeti partnerje iz severne in južne Evrope, 
da se tako izmenjajo informacije iz različnih socialno-političnih, kulturnih in zgodovinskih pogledov. 
Izkušnja Autonomie pri delu s skupnostjo Romov je prispevala informacije in izkušnje iz vzhodne 
Evrope, s čimer je partnerstvo razvilo resnično celovit evropski pristop do obravnavanja 
izključenosti.   
 
Če ugotovite, da bi lahko transnacionalno sodelovanje s pridruženim partnerjem pomembno 

rispevalo k vašemu delu, morate: 

ja ali nacionalni podporni strukturi preveriti, če obstajajo 
kakršna koli nacionalna pravila in omejitve; 

p
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• pri svojem organu upravljan



 
•  prednosti dodane vrednosti tega razširjenega 

sodelovanja;  
 

•  o svojem pridruženem partnerju v del sporazuma o transnacionalnem 
sodelovanju z naslovom "Dodana vrednost in finančna vitalnost pridruženega partnerja"; 

li 

 
• ti, da bo lahko vaš bodoči pridruženi partner poravnal vse stroške, nastale med 

transnacionalnim sodelovanjem. 
 

zagotoviti, da ste jasno ugotovili potencialne

vnesti podatke

vaš organ upravljanja bo moral z njim navezati stike, zato se prepričajte, da ste naved
pravilno ime organizacije in kontaktne podatke, njegov pravni položaj, popoln naslov in 
nalogo; 

zagotovi

Opomba  treba vnesti v del sporazuma o transnacionalnem sodelovanju z : Podatke o pridruženem partnerju je
naslovom "Dodana vrednost in finančna vitalnost pridruženega partnerja". Dodati je treba podrobnosti o 
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imenih in vrstah organizacij ter pravnem položaju pridruženih partnerjev, njihov popoln naslov in cilje, vse to pa 
je treba vnesti še v ETCIM. Če teh podatkov ne dobite v tej fazi, jih bo kasneje zelo težko dobiti. Pridruženi 
člani morajo biti vidni v sporazumu o transnacionalnem sodelovanju in vprašati jih je treba o njegovi vsebini. 



Priprave in pogajanja 
 

5 

Prvi koraki k transnacionalnemu 

sporazumu 
 

'Transnacionalno sodelovanje se v celoti nanaša na medsebojne odnose.' 
 
5.1 Koherenten transnacionalni delovni program 
 
Vaše transnacionalno partnerstvo mora biti zgrajeno na štirih skupnih temeljih: 
 

• dogovoru, da bodo vsi partnerji dejavno sodelovali pri načrtovanju in oddaji dela; 
 

• sporazumu, da je transnacionalno sodelovanje predvsem učenje; 
 

• sporazumu o načinu poslovanja partnerstva; 
 

• jasnem obojestranskem dogovoru o tem, kako je to transnacionalno sodelovanje sestavni 
del ciljev in metod vašega razvojnega partnerstva ter kako transnacionalni rezultati 
pomagajo pri doseganju vaših ciljev. 

 
Te temelje lahko podprete z učinkovitim orodjem za načrtovanje. Koristen primer je prilagoditev 
pristopa logičnega okvira. Spodaj je ponazorjen prilagojeni format za EQUAL, ki je podrobno opisan 
v posebnem orodju o partnerstvu in je na voljo na spletni strani EQUAL. 
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Sistem temelji na pristopu, kjer so dejavnosti oblikovane tako, da tabelo izpolnite od vrha navzdol in 
od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota. Če želite preveriti primernost in izvedljivost 
dejavnosti, ki ste jih začrtali, preglejte povezave med koraki v nasprotni smeri. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?lang_id=5&FILE=listdoc.cfm&NAV_ID_MENU=10038&OVERRIDE_DEBUG_MODE=NO_DEBUG


 

Objectively Objectively Objectively Objectively Objectively Objectively Objectively 
Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable 
IndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicators

Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention 
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Overall Overall Overall Overall 
Objectives Objectives Objectives Objectives 

The contribution of The contribution of The contribution of 
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Purpose purpose 
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partnership 

 

How to measure How to measure How to measure How to measure 
the objective, the objective, the objective, the objective, 
including Quantity,including Quantity,including Quantity,including Quantity,
Quality, TimeQuality, TimeQuality, TimeQuality, Time

If the Purpose is 
achieved, what 
If the Purpose is 
achieved, what If purpose is achieved, 

 what assumptions must 
hold true to reachObj.? 

Direct benefits to Direct benefits to Direct benefits for 
 )  ) up(sup(sthe target grothe target grothe partners 

How to collect the How to collect the How to collect the How to collect the 
information, by information, by information, by information, by 
when and by whom when and by whom when and by whom when and by whom    

How to measure How to measure How to measure How to measure 
the objective, the objective, the objective, the objective, 
including Quantity, including Quantity, including Quantity, including Quantity, 
Quality, TimeQuality, TimeQuality, TimeQuality, Time

If results are achieved, 
 what assumptions must  
hold true to deliver results?

Tangible products Tangible products Tangible products 
delivered by the delivered by the 
Development p-ship 

How to collect the How to collect the How to collect the How to collect the 
information, by information, by information, by information, by 
when and by whom when and by whom when and by whom when and by whom 

Results Results Results Results 

If Activities are com-
pleted , what assump-
tions must hold true to 
If Activities are com-
pleted , what assump-

If activities are completed, 
 what assumptions must  
hold true to deliver results?

Tasks to be Tasks to be Tasks to be Tasks to be 
undertaken to undertaken to undertaken to undertaken to 
produce the results produce the results produce the results produce the results 

MeansMeansMeansMeansMeansMeansMeans CostCostCostCostCostCostCostActivities Activities Activities Activities 

Conditions that Conditions that Conditions that Conditions that 
must be met must be met must be met must be met 
before startingbefore startingbefore startingbefore starting

PrePrePrePre----conditions conditions conditions conditions 

 
 
 Intervencijska 

logika 
Objektivno 
preverljivi 
kazalci 

Viri 
preverjanja 

Predvidevanja, 
tveganja 

Skupni cilji Prispevek 
transnacionalnega 
sodelovanja za 
cilje EQUAL. 

Kako meriti 
objektivne 
zadeve, 
vključno s 
količino, 
kakovostjo in 
časom? 

Kako zbrati 
informacije, do 
kdaj in od koga? 

 

Namen 
transnacionalnega 
partnerstva 

Neposredne 
prednosti za 
partnerje. 

Kako meriti 
objektivne 
zadeve, 
vključno s 
količino, 
kakovostjo in 
časom? 

Kako zbrati 
informacije, do 
kdaj in od koga? 

Če je namen 
dosežen: katera 
predvidevanja 
morajo biti 
resnična, da bi 
dosegli cilje? 

Rezultati Konkretni 
proizvodi, ki so 
rezultat razvojnega 
partnerstva. 

Kako meriti 
objektivne 
zadeve, 
vključno s 
količino, 
kakovostjo in 
časom? 

Kako zbrati 
informacije, do 
kdaj in od koga? 

Če so rezultati 
doseženi: katera 
predvidevanja 
morajo biti 
resnična, da bi 
dala rezultate? 

Dejavnosti Naloge, ki se jih bo 
treba lotiti, da bi 
dosegli rezultate. 

Sredstva Stroški Če so dejavnosti 
končane: katera 
predvidevanja 
morajo biti 
resnična, da bi 
dala rezultate? 
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   Predpogoji Pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni pred 
začetkom dela. 

 
 
Transnacionalno sodelovanje pomeni, da vsa razvojna partnerstva preizkusijo svoje delo in ideje v 
mednarodnem okolju ter se zavežejo, da bodo delila znanje, ki je rezultat njihovih uspehov in 
neuspehov. Deluje samo, če je načrtovano tako, da je tesno povezano z glavnimi cilji in metodami 
razvojnega partnerstva, in je sestavni del njihove izpolnitve. Zato naj bi isti ljudje, ki vodijo glavni del 
dela na nacionalni ravni, vodili dejavnosti razvojnega partnerstva na transnacionalni ravni, če so za 
to primerni in sposobni. Imenovanje osebe, odgovorne za transnacionalno delo, je izredno 
pomembno, saj vzame koordinacija precej časa in energije. Verjetno bodo potrebovali pomoč.  
 
Sporazumi o transnacionalnem sodelovanju  
 
Sporazum o transnacionalnem sodelovanju (STS), ki ga morajo podpisati vsa razvojna partnerstva 
na koncu pripravljalne faze (nekdaj Akcija 1), ima štiri cilje: 
 

• zavezuje jih k sodelovanju na področjih, ki so v skupnem interesu, delitvi sredstev in 
strokovnega znanja ter razširjanju in koriščenju rezultatov, ki so v skupnem interesu, z 
njihovimi transnacionalnimi partnerji; 

 
• opredeljuje njihovo skupno strategijo in dejavnosti, ki se jih bodo skupaj lotili, oceni njihove 

stroške in jih porazdeli med njimi; 
 

• tvori podlago za reševanje morebitnih težav in sporov med partnerji, vključno z vprašanjem 
pravic intelektualne lastnine, če je primerno; 

 
• zagotavlja pogodbeno podlago, po kateri lahko organ upravljanja odobri dejavnosti med 

izvajanjem delovnega načrta. 
 
Primer: Transnacionalno partnerstvo, ki je nastalo na podlagi tesnega sodelovanja (STS 
2563 PROMOTERR) 

 
Ta STS, ki določa nove načine spodbujanja malih kmetijskih podjetij, je zasnoval portal in 
spletno stran z internetnimi storitvami, ki spodbujajo izmenjavo med španskimi in italijanskimi 
proizvajalci. Kot razloge za uspeh svojega transnacionalnega partnerstva navaja: 
 
• tesno zvezo med nacionalnimi in transnacionalnimi dejavnostmi partnerjev; 
• podobne socio-ekonomske sektorje, v katerih delujejo; 
• dejstvo, da imajo glavni lokalni akterji, vključno s partnerji zunaj pobude EQUAL, dejavno 

vlogo; 
• ad hoc ocenjevalna ekipa zagotavlja skrben nadzor nad dejavnostmi in pričakovanji 

končnih uporabnikov. 
 

 
 
Koherenten transnacionalni delovni program mora zagotavljati 
 

• skupni dogovor o vlogah in odgovornostih posameznih sodelujočih razvojnih partnerstev ter 
sporazum o načinu sprejemanja odločitev in organizacije in vodenja dela;  

 
• podlago za odnos med razvojnimi partnerstvi, ki dovoljuje enostavno in učinkovito razpravo 

ter pogajanja o spremembah in prilagoditvah. 
 
Cilji 
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Ko spoznate svoje potencialne partnerje, se morate sporazumeti o skupnih ciljih. Potem morate 
ugotoviti, ali so izvedljivi, nato potrebujete načrt za njihovo izvedbo. Za vaše nastajajoče 
transnacionalno partnerstvo bo morda potrebnih več srečanj. Istočasno morate o delu razpravljati 
znotraj svojega razvojnega partnerstva. Morda se boste morali ponovno pogajati o nekaterih 
elementih svojega sporazuma o razvojnem partnerstvu in jih spremeniti, da bi se prilagodili 
dogovoru, ki ste ga sklenili s svojimi transnacionalnimi partnerji. 
 
 
S svojimi transnacionalnimi partnerji se morate v celoti strinjati glede glavnih vprašanj, povezanih z 
vključitvijo lastnih delovnih načrtov v koherenten STS:  
 

• načrtovana proizvodnja, vključno z morebitnimi skupnimi proizvodi;  
 
• strategija za doseganje ciljev; 

 
• in vsi glavni dogodki in dejavnosti, ki jih načrtujete: njihova vrsta, raven in obseg. 

 
Dejavnosti in časovni razpored 
 
Sedaj lahko razmislite o podrobnem skupnem delovnem programu. Še prej pa napravite 
"inventuro". Vprašajte se, če ste res želite nadaljevati na podlagi, o kateri ste se sporazumeli.   
 

• So pogovori šli v popolnoma nepričakovano smer? 
 

• Se strinjate, ker ne želite biti edini, ki nasprotuje?  
 
Če je tako, povejte. Zgodaj omenite kakršne koli dvome. Če je treba, omenite možnost dela z 
drugimi transnacionalnimi partnerji. Z vsemi bodite iskreni o svojih ciljih partnerstva.  
 
Nikoli se ne lotite stvari, v katero ne verjamete. Samo če ste popolnoma zadovoljni, nadaljujte in 
pripravite transnacionalni delovni program.  
 
Ne pozabite: 
 

• kulturne razlike pogosto pomenijo, da partnerji načrtujejo in delajo drugače;  
 

• zaradi tega lahko transnacionalne dejavnosti trajajo dalj, kot se pričakuje; 
 

• določite jasno odgovornost za vsako nalogo, dejavnost in rezultat;  
 

• dogovorite se za kazalce spremljanja in ocene za vsak posamezen rezultat ali proizvod. 
 
5.2 Organizacija in odločanje 
 
Učinkovito vodenje je ključ do uspeha transnacionalnega partnerstva. Partnerstvo mora postati 
ekipa. Njegovi člani morajo imeti občutek, da so lastniki svojega dela. Toda uvajanje inovacij v 
ekipo, v kateri so partnerji geografsko oddaljeni in kjer obstajajo jezikovne in kulturne razlike, je zelo 
zahtevno.  
 
Odgovornosti in prednostne naloge posameznega partnerja znotraj njegove organizacije in 
razvojnega partnerstva so včasih v nasprotju s transnacionalnimi dejavnostmi. Nastopijo lahko 
nesporazumi in težave med partnerji. Samo odkrita komunikacija in jasen dogovor o vodenju 
ponujata rešitev iz tega položaja. 
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Ni najboljšega organizacijskega modela za vodenje transnacionalnih partnerstev, vendar večina 
izbere kombinacijo dveh najpogostejših: 



 
• model konzorcija, ki je uspešen v primerih, ko imajo partnerji enake izkušnje s 

transnacionalnim delom ter so pripravljeni in sposobni deliti odgovornost, je najpogostejši; 
 
Primer: Mednarodni konzorcij   (STS 909 INCLUSION-POWER) 
 
Transnacionalno partnerstvo Inclusion - Power razvija inovativne modele in metodologije za 
obravnavo izključenosti prikrajšanih posameznikov in skupin ter vključuje nove pristope za 
vseživljenjsko učenje, mentorstvo, napredek in vključitev na trg dela, povečanje moči in vpliva ter 
delo z delodajalci. Partnerji so z Danske, Švedske in iz Velike Britanije. Sekretariat STS je 
organiziran po sistemu rotacije, kar daje veliko moč in vpliv ter popolnoma vključi vse partnerje. 
Vsak partner ima svojo dodeljeno vlogo in pooblasti člana svoje domače ekipe za komunikacijo na 
transnacionalni ravni. Odločanje poteka skupno prek usmerjevalne skupine predstavnikov vsakega 
od partnerjev. 
 

• in središčni model, v katerem partnerji ponudijo vodilno vlogo organizaciji z največ 
izkušnjami z evropskim mreženjem. 

 
Primer: Središčni model       (STS 1044 TEMPORA) 
 
Tempora uporablja središčni model. Organizirana je v štirih skupinah, vsi partnerji sodelujejo pri 
vseh skupinah, vodi pa jo razvojno partnerstvo z največ izkušnjami. Dosegajo cilje, so pravočasni in 
imajo rezultate. 
 
1. delovna skupina: "Nove oblike organizacije dela" 
2. delovna skupina: "Nove lokalne storitve za izboljšanje kakovosti življenja" 
3. delovna skupina: "Artikulacija socialnega časa" 
4. delovna skupina: "Oblikovanje centra za obveščanje in poravnavo". 
 

 
 
Oba modela sta včasih prilagojena zaradi kroženja položaja koordinatorjev STS. To je odlično z 
vidika delitve učenja in širitve izkušnje vodenja transnacionalnega dela, vendar pa je to treba 
predvideti in dobro načrtovati. Nove koordinatorje je treba dobro uvesti v delo. 
 
 
5.3 Komunikacija 
 
 Dobra komunikacija je bistvena za uspešno partnerstvo. Ni poceni, zato se mora izražati v 
proračunu.  
 
 Elektronska pošta je osnovna oblika komunikacije za večino partnerstev ter odlična za 
sporazumevanje in pošiljanje dokumentov. Toda delovno partnerstvo mora biti sposobno arhivirati 
svoje dokumente in njegovim članom mora biti na zahtevo omogočen dostop do njih. Mnoga dobro 
vodena partnerstva uporabljajo spletno stran za projektno vodenje, zaščiteno z geslom, kjer so vsi 
dokumenti shranjeni in takoj dosegljivi. To zmanjša drage telefonske račune in zagotavlja visoko 
stopnjo preglednosti znotraj partnerstva. 
 
Pomembna je uporaba stalne terminologije. Če boste uporabljali žargonske izraze, se prepričajte, 
da vas vsi razumejo. Pomagate si lahko z glosarjem na spletni strani EQUAL. Če izrazi niso 
razloženi, ga je dobro dopolniti z lastnim glosarjem izrazov, ki jih najpogosteje uporabljate – ko se 
pojavi nek termin ali žargonski izraz, naj vsi partnerji ponudijo svojo jezikovno ustreznico.  
 
Primer: Spletno "navidezno" računalniško okolje      (STS 270 
LOFT) 
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LOFT je ustvaril evropsko strokovno omrežje v zvezi s položajem etničnih manjšin na trgu dela. V 
partnerstvu sodelujejo razvojna partnerstva iz Nemčije, Španije in Velike Britanije, ki so organizirala 



izmenjavo svojih izkušenj na transnacionalnih seminarjih in konferencah ter večjezično "navidezno" 
računalniško okolje, ki združuje raziskave, povezave na informacije, spletne materiale za učenje in 
četrtletno glasilo. 
 
 
 
Za partnerstvo sta nujni razumevanje in zaupanje, ki potrebujeta podporo dobrega informacijskega 
sistema za vodenje. Seveda pa vodenje informacij ne zagotavlja niti razumevanja niti zaupanja. 
Partnerstvo mora tako omogočati dovolj osebne komunikacije na srečanjih. 
 
 
 
 
 Izbira delovnega jezika – tri možnosti 
 
Jezikovna izbira Implikacije Prednosti  Slabosti 
Izbira enega 
delovnega jezika 

Relativno nizki stroški. 
Skupne dokumente 
bodo prevedli njihovi 
avtorji, verjetno pa jih 
bo moral pregledati 
rojeni govorec 
delovnega jezika. 

Enostavnost. 
 
Odlično za partnerje, 
katerih delovni jezik je 
materni jezik. 

Lahko omejuje 
partnerje, katerih 
delovni jezik ni 
njihov materni 
jezik. 

Izbira dveh ali več 
delovnih jezikov ter 
zagotovitev 
prevajanja in 
tolmačenja 

Visoki stroški in več 
zahtevanega časa. 
 

Vsak lahko bolje 
sodeluje. 

Če simultano 
tolmačenje ni 
dostopno, 
konsekutivno 
najmanj podvoji 
trajanje 
srečanja. 

Izbira dveh ali več 
delovnih jezikov ter 
vztrajanje pri tem, da 
največ dela opravijo 
osebe, ki znajo oba 

Nižji stroški, toda težje 
izvedljivo, razen če 
partnerji že imajo ljudi 
s pravim jezikovnim 
znanjem. 
Spodbuja oblikovanje 
majhnih 
transnacionalnih 
partnerstev. 

Zelo profesionalen 
način dela, če je 
možen. Delovna 
srečanja se lahko 
pospešijo in se jim 
doda vrednost s 
sodelujočimi, ki 
govorijo v svojem 
maternem jeziku. 

Ne obstajajo. 

 
 
5.4 Kulturne razlike 
 
Raznolikost in razlike v kulturi zelo spodbujajo uspešno transnacionalno delo. Toda kultura je lahko 
tudi razdvajajoča, če se kulturne razlike ne razumejo in ne obravnavajo pravilno. 
 
Primer: Ustvarjanje glosarja   (STS 635 SOCIAL ENTERPRISE EUROPE) 
 
Italijansko-britansko transnacionalno partnerstvo je ustvarilo transnacionalni glosar, ki vsebuje 
pregled transnacionalnega dela in analize uporabljane terminologije v socialnih podjetjih in 
socialnem sektorju gospodarstva ter daje razlage in prevode v delovnih jezikih STS. 
 
 
Kultura ni opredeljena samo z jezikom, čeprav je to prva in najočitnejša razlika med partnerji. 
Pogosto se pokažejo druge velike kulturne razlike za veliko pomembnejše, ko partnerstvo začne z 
delom, med katerimi so: 
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• odnos in obnašanje,  



 
• poslovna in delovna kultura,  

 
• pravosodje in upravni predpisi,  

 
• socialna in gospodarska struktura ter predvidevanja za njimi,  

 
• in (pogosto najpomembnejše in razdvajajoče) zaznavanje časa in točnosti.  

 
Pogosto se najpomembnejše kulturne izmenjave dogajajo zunaj srečanj. Partnerji se največ naučijo 
drug o drugem, ko skupaj jedo in pijejo. In pogosto največje odločitve sprejmejo med večerjo. 

 32

 



Priprave in pogajanja  
 

6 
 Izdelava sporazuma o transnacionalnem 

sodelovanju 
 
'Obstaja izraz – če vložiš smeti, dobiš smeti – kar pomeni, da je kakovost STS močno 
odvisna od kakovosti vloženega dela vsakega partnerja.' 

 
 
6.1 Priprava na izdelavo sporazuma o transnacionalnem sodelovanju 
 
Za premik od priprave k izvedbi morajo razvojna partnerstva svojemu organu upravljanja predložiti 
sporazum o razvojnem partnerstvu (SRP) in sporazum o transnacionalnem sodelovanju (STS). To 
lahko storijo takoj, ko jih dokončajo sodelujoča razvojna partnerstva. V tem poglavju se bomo 
osredotočili na sporazum o transnacionalnem sodelovanju, saj je to posebni sporazum, ki velja za 
transnacionalno sodelovanje. 
 
 

Kakšna je vloga STS? 
 

- STS potrdi zavezanost razvojnega partnerstva transnacionalnemu delu, ki ga dopolni; pokaže 
kot nedvoumno in ustvarjalno obveznost. 

- Predstavi celoten načrt za transnacionalno partnerstvo in kaj želi doseči. 

- Že na samem začetku oblikuje skupni dogovor o transnacionalnem partnerstvu, dejavnostih in 
rezultatih. 

- Dopolnjuje sporazum o razvojnem partnerstvu, na katerega se ozko navezuje, in mu dodaja 
vrednost; ta dva dokumenta ponujata konstrukcijo, ki lahko precej pomaga pri morebitnem 
vključevanju rezultatov projekta v prevladujoče usmeritve. 

- Ima vlogo "mejnika" med izvajanjem in fazo razširjanja (nekdanji akciji 2 in 3);  

- Ponuja podlago za: načrtovanje transnacionalnega dela med pripravljalno fazo (nekdanja Akcija 
1); vodenje, nadzor in ocenjevanje transnacionalnega dela med fazo izvajanja (nekdanja Akcija 
2). 

- Ponuja skupni okvir za transnacionalno delo po vsej EU. 

 
 
To je konec postopka, ki vključuje: 
 

• iskanje enega ali več primernih transnacionalnih partnerjev; 
 

• razpravo in pogajanja o skupnem delovnem programu z jasnimi cilji in načrtovanimi izidi, 
metodami dela in podobnimi dejavnostmi, proračunom in dogovori glede koordinacije, 
delitve nalog in odgovornosti; 

 
• dogovor o vodstveni strukturi, ki lahko izvede svoj program;  

 
• imenovanje transnacionalnih koordinatorjev za vodenje poslov razvojnega partnerstva; 
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• določitev odgovornosti za zagotavljanje gradiv in njihovo posodabljanje (v angleščini ali 
francoščini) za Internetni modul za transnacionalno sodelovanje v okviru pobude EQUAL 
(ETCIM), ki je podrobneje opisan kasneje v tem poglavju. 

 
In končno: 
 

• vsa razvojna partnerstva morajo pri svojem organu upravljanja preveriti rok za oddajo 
sporazuma o transnacionalnem sodelovanju in v katerem jeziku mora biti napisan; 

 
• morebitne dvome o transnacionalnem delovnem programu je treba rešiti s posvetovanjem s 

partnerji, kjer vsak poskrbi za to, da so izraženi vitalni interesi njegovega razvojnega 
partnerstva; 

 
• končni osnutek sporazuma o transnacionalnem sodelovanju podpre vodstvo vseh razvojnih 

partnerstev. 
 
Ta formalna podpora partnerjev je glavni mejnik. S svojimi transnacionalnimi partnerji ga lahko 
zaznamujete z delavnico, tiskovno konferenco, javnim sprejemom, javno okroglo mizo s 
predsedniki sodelujočih razvojnih partnerstev, javnim podpisom sporazuma o transnacionalnem 
sodelovanju, lahko pa se odločite za več stvari. V tem trenutku je dobro obvestiti oblikovalce politike 
in druge uporabnike o načrtih in pričakovanih rezultatih razvojnega partnerstva. 
 
 

Vsebina STS 
 
1.  Ime partnerstva za transnacionalno sodelovanje. 
 
2. Temelji in cilji 
- Skupni interesi/metodologija/osnovna težava.  
- Lekcije iz preteklih pomembnih akcij. 
- Skupni transnacionalni cilji sodelujočih razvojnih partnerstev. 
- Pričakovani (skupni/dopolnilni) proizvodi/rezultati/dosežki. 
- Dodana vrednost strategije in načrtovani rezultati vseh sodelujočih razvojnih partnerstev. 
- Dodana vrednost in finančna vitalnost pridruženih članov (če obstajajo). 
 
3.  Delovni program in metodologija dela 
- Načrtovane transnacionalne dejavnosti. 
- Metodologija delitve informacij, rezultatov in delovnih orodij. 
- Časovni razpored za faze, izide in dogodke. 
 
4.  Dogovor o organizaciji in odločanju 
- Prispevek in odgovornost vseh razvojnih partnerstev. 
- Vloga in naloge, povezane s koordinacijo sporazuma o transnacionalnem sodelovanju. 
- Dogovor o odločanju. 
- Delovni jezik(i). 
 
5.  Postopek nadzora in ocenjevanja 
- Mehanizmi za nadzor in ocenjevanje transnacionalnega dela in rezultatov. 
- Mehanizmi za posodabljanje delovnih programov, metodologije dela in dogovorov o organizaciji. 
 
6.  Končne določbe 
- Razčlenitev proračuna za vsako dejavnost po vrsti in stroških (posameznih ali skupnih), vrsti 
dejavnosti in virih financiranja. 
- Ukrepi za delitev stroškov, finančni nadzor in izogibanje dvojnemu financiranju. 
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Sporazum o transnacionalnem sodelovanju ima največjo vrednost, če je zares praktično pripravljen 
in: 



• usmerja razprave in postavlja jasne temelje za sodelovanje; 
• usklajuje podrobnosti transnacionalnega dela; 
• pomaga pri vsakodnevnem vodenju transnacionalnega dela; 
• preverja napredek, izide in dosežke; 
• ozavešča o transnacionalnem delu in ga oglašuje; 
• povečuje moč in vpliv ciljnih skupin in drugih interesnih skupin. 

 
Nekatera razvojna partnerstva so vključena v več kot en STS. To ni prepovedano. V izjemnih 
primerih je to edini način za velika in kompleksna partnerstva, da najdejo partnerje, ki izražajo vse 
pomembne vidike njihovega dela. Na primer, partnerstvo z veliko zaposljivostjo si lahko želi biti član 
STS, ki se ukvarja s pomočjo bivšim prestopnikom, in STS, ki se ukvarja z zaposlovanjem ljudi z 
duševno ali telesno prizadetostjo. Takšna razvojna partnerstva morajo z vsakim transnacionalnim 
partnerjem posebej skleniti STS. 
 
 
Primer: Eno razvojno partnerstvo in dva sporazuma o transnacionalnem partnerstvu  
   (STS 127 in 101 ECINE in UPAE) 
 
Britansko razvojno partnerstvo z imenom Working Broadband je član dveh transnacionalnih 
partnerstev: ECINE in UPAE. ECINE je majhno partnerstvo, usmerjeno k ukrepom, UPAE pa 
sestavljajo italijansko, nizozemsko, portugalsko, špansko in še tri druga britanska razvojna 
partnerstva. Skupno jim je zanimanje za kulturno in ustvarjalno industrijo ter elektronsko 
poslovanje. Za sestavo obeh STS je bilo treba veliko energije, nujne pa so bile tudi jasna vizija ter 
natančno določene vloge in odgovornosti. Zelo pomembno je bilo izogniti se "podvajanju" in se 
usmeriti na dejavnosti, ki bodo prinesle določene proizvode in prednosti. Razvojno partnerstvo je 
organiziralo srečanje za vse partnerje iz obeh STS, da bi raziskali možne povezave. 
 
 
 
6.2 Postopek odobritve STS 
 
Za olajšanje posvetovalnega postopka med zadevnimi organi upravljanja je bilo razvito internetno 
orodje z imenom ETCIM (Internetni modul za transnacionalno sodelovanje v okviru pobude 
EQUAL), ki zagotavlja, da delajo vsa sodelujoča razvojna partnerstva in organi upravljanja z isto 
različico STS, kar pospeši postopek odobritve. 
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Tajnik ETCIM naredi/uredi 
osnutek STS  

Elektronsko obvestilo se pošlje 
razvojnim partnerstvom.  

Za potrditev se vpraša druga 
razvojna partnerstva. 

Razvojna partnerstva potrdijo 
(ali zavrnejo) osnutek STS. 

Če se katero koli razvojno 
partnerstvo odloči za zavrnitev, 
mora tajnik ETCIM predložiti 
nov osnutek STS. 

Elektronsko obvestilo se pošlje 
organom upravljanja. 

Ko ga potrdijo vsa razvojna 
partnerstva, ga mora potrditi še 
tajnik ETCIM. Organom 
upravljanja se pošlje obvestilo, v 
katerem se zahteva njihova 
odobritev. 

Organi upravljanja ga odobrijo 
ali zavrnejo 

(pripombe – če so potrebne). 

Organi upravljanja lahko dajo 
pripombe. Toda za nadaljevanje 
postopka je nujna odobritev ali 
zavrnitev. 

Elektronsko obvestilo se pošlje 
razvojnim partnerstvom in 

organom upravljanja. 

Obvestilo se pošlje vsakič, ko je 
en organ upravljanja zavrnil STS 
oziroma so ga vsi organi odobrili. 
Vsebina STS postane javna, z 
izjemo finančnih podrobnosti. 

Življenjski ciklus osnutka STS 

Veljaven STS 
-> ECDB 

Zabeleženi so datumi potrditve s 
strani razvojnih partnerstev in 
odobritve s strani organov 
upravljanja ter morebitne 
pripombe organov upravljanja. 

 
 
 

Kako deluje ETCIM 
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Tajnik ETCIM, ki ga imenuje transnacionalno partnerstvo, uvede in prilagodi (v angleščini ali 
francoščini) celotni sporazum o svojem transnacionalnem partnerstvu. 

 
Sodelujoča razvojna partnerstva to potrdijo v ETCIM. 

 
Zadevni organi upravljanja izražajo svoja mnenja o predlaganem STS. 

 
Potem, ko vsi sodelujoči organi upravljanja sprejmejo STS, potrdijo izbor posameznega razvojnega 

partnerstva za fazo izvajanja (nekdanja Akcija 2). 
 

 
 

Ko je to končano, se sporazumi o transnacionalnem partnerstvu prenesejo v skupno podatkovno 
bazo EQUAL (ECDB), kjer postanejo javni dokumenti. 

 
 
Opomba:  
Razvojna partnerstva ne smejo uporabljati ETCIM za oblikovanje in sklepanje STS, ampak samo za 
njegovo odobritev. Preko interneta lahko do baze dostopajo samo pooblaščeni uporabniki. 
Organi upravljanja odobrijo ta dostop na podlagi navodil Komisije. Razvojno partnerstvo prejme 
svoje uporabniško ime in geslo za iskanje po bazi ETCIM ter posebno geslo za dodajanje, 
spreminjanje in potrjevanje podatkov. Razvojna partnerstva lahko dostopajo samo do podatkov o 
STS, v katerih sodelujejo. 
 

Organi upravljanja 
 
Organi upravljanja so odgovorni za ocenjevanje in odobritev sporazumov o transnacionalnem 
sodelovanju. Izdajo izjavo o odobritvi subvencije za financiranje v okviru faze izvajanja (nekdanja 
Akcija 2) (v skladu z evropskim in nacionalnim pravnim okvirom ter določbami programov pobude 
Skupnosti (PPS) in programskim dopolnilom). Upoštevajo tudi skupne določbe, ki naj bi postopek 
olajšale in ga naredile učinkovitejšega. To so: 
 
- sinhronizacija njihove ocene in podelitev časovnih razporedov; 
 
- podpora partnerjem pri iskanju; 
 
- podpora razvojnim partnerstvom pri izdelavi osnutka njihovega STS in njegove predložitve; 
 
- uporaba skupnih meril za ocenjevanje STS; 
 
- medsebojno posvetovanje pred odobritvijo katerega koli STS; 
 
- uporaba skupnih posvetovalnih postopkov za kasnejše večje popravke STS; 
 
- narediti vse, kar je mogoče, da bi čim manj razvojnih partnerstev prenehalo sodelovati, potem ko 
so bila izbrana za pripravljalno fazo (nekdanja Akcija 1), in da bi ostalo čim manj "osirotelih" 
razvojnih partnerstev brez transnacionalnih partnerjev. 
 
 
 
Predložitev STS 
 
Ko je dosežen dogovor o glavnih elementih STS in dokončan njegov osnutek, se predloži 
odgovornemu organu upravljanja. 
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• Vsa razvojna partnerstva v partnerstvu svojemu organu upravljanja posamično oddajo 
skupni STS in svoj sporazum o razvojnem partnerstvu (SRP). Nekateri organi upravljanja 
lahko zahtevajo STS v skupnem delovnem jeziku, ki se prevede v njihov uradni jezik. 

 
• Na kolektivni ravni predstavi tajnik ETCIM osnutek STS (v dogovorjeni jezikovni različici) v 

ETCIM. Prek hiperpovezav lahko pridete do drugih jezikovnih različic. V tej fazi je to še 
vedno osnutek STS, ki ga lahko spreminja samo oseba, ki jo je pooblastilo transnacionalno 
partnerstvo (tajnik ETCIM).  

 
 
 
Uporaba ETCIM 
 
1. Osnutek se objavi v ETCIM. 
 
2.  Sistem pošlje elektronsko sporočilo vsem transnacionalnim partnerjem in od njih zahteva, da ga 
potrdijo. Opomba: to velja samo za tiste, ki zapišejo svoj elektronski naslov. V prvem krogu 
nekatera razvojna partnerstva tega niso storila. 
 
3.  Partnerji potrdijo, da je različica v ETCIM v celoti tista, za katero so se dogovorili, in jo potrdijo. 
Če želijo spremembe, prosijo svojo pooblaščeno osebo, da to stori in potem novo različico STS 
vrne v potrditev. 
 
4.  Ko vsi partnerji potrdijo osnutek STS, pošlje ETCIM elektronsko sporočilo zadevnim organom 
upravljanja in jim sporoči, da je sklenjen STS, ter jim predlaga, da ga pregledajo. Kljub temu 
vprašajte svoj organ upravljanja, če so prejeli elektronsko sporočilo o sklenitvi STS. 
 
5.  Organi upravljanja potem pregledajo sporazum. Lahko ga zavrnejo, v tem primeru ETCIM z 
elektronskim sporočilom obvesti vsa razvojna partnerstva o razlogih za zavrnitev, ki jih morajo 
obravnavati, rešiti morebitne težave in oddati popravljeno različico STS. (Ne sestavljajte novega 
STS.)  
 
6.  Če so še vedno potrebne spremembe, se postopek v celoti ponovi (glej vodnik o ETCIM). 
 
7.  Ko vsi organi upravljanja potrdijo, da je vsebina dovolj dobra, da dodaja vrednost strategiji 
njihovih nacionalnih razvojnih partnerstev in da se finančni načrt ujema s pravili in zahtevami, se 
STS sprejme. 
 
8. Isti postopek je treba uporabiti, če se transnacionalni partnerji odločijo za (pomembne) popravke 
STS med projektom. 
 
 
 
Doseči odobritev vašega STS 
 
STS je dokončno odobren, ko se z njim strinjajo vsi organi upravljanja vseh transnacionalni 
partnerjev. Ta odobritev se takoj zapiše v ETCIM.   
 
Takšna odobritev STS je tudi del celotnega postopka potrditve za fazo izvajanja (nekdanja Akcija 2) 
vseh razvojnih partnerstev.  
 

 38

Ko je doseženo popolno soglasje, so podatki o STS iz ETCIM preneseni v ECDB in večji del 
(proračun je razumljivo izvzet) postane javno dostopen. 



Da bi delovalo 
 

7 
 Sestanki, študijski obiski, izmenjave in 

praksa 
 
 
'Razvojna partnerstva je treba spodbujati k spoznavanju partnerjev, ne samo k oblikovanju 

tesnih delovnih odnosov, temveč tudi k prijateljstvu.'  
 
 

Ta razdelek vodnika je poglobljena razlaga z nasveti za nekatere načine izvajanja 
transnacionalnega sodelovanja, opisanega v Poglavju 2 tega vodnika. Ponovno je treba poudariti, 
da izmenjava informacij med sestanki in študijskimi obiski ni cilj samo po sebi, ampak prej sredstvo 
za delitev izkušenj in strokovnega znanja ter korak v procesu organiziranega učenja.   
 
7.1 Izmenjava informacij med sestanki in drugo komuniciranje 

 
Načrtovanje obiskov 
Upravljanje transnacionalnega partnerstva pretežno z uporabo telefona, telefaksa in elektronske 
pošte je izziv. Izjemno pomembne pa so priložnosti, ko se partnerji sestanejo osebno.  
 
Večina resničnega vzajemnega učenja, prenosa dobre prakse in ustvarjalnega skupnega razvoja 
se zgodi med kratkimi obdobji osebnih stikov med sestanki, študijskimi obiski, izmenjavo osebja in 
prakso. 
 
Bolj je vaš načrt ambiciozen, večje možnosti imate, da boste imeli kaj od njega. 
 
Uporabite tudi sestanke 
 

• V večjih transnacionalnih partnerstvih je določen posel med partnerji s skupnim interesom 
ali nalogo pogosto bolje opraviti na dvo- ali tristranskih sestankih kot na večstranskih 
sestankih.  

 
• Ko se sestane vaše partnerstvo, poskusite izučinkiti priložnost za dvig profila in 

verodostojnosti vašega transnacionalnega dela. Morda bodo priložnosti za vključitev 
ključnih ljudi iz vašega kraja ali določenega profesionalnega združenja, oblikovalcev politike 
ali članov parlamenta, članov Evropskega parlamenta in tiska. Vendar ne dovolite, da bi 
publiciteta prevzela vaš dnevni red poslovanja. 

 
Priprava 
 

• Sestanke in obiske pozorno pripravite vnaprej. Priložnosti za osebna srečanja bodo 
omejene, njihovi realni stroški v času in denarju pa visoki. Treba jih je kar najbolje izučinkiti. 

 
Finance 
 

• Pri načrtovanju se zavedajte, da se transnacionalni proračuni, ki so na voljo posameznim 
partnerjem, lahko zelo razlikujejo. To lahko omeji to, kar je realno mogoče storiti, in 
onemogoči enakomerno razdelitev prispevkov med partnerje. 

 
• O podrobnostih stroškov sestanka se jasno dogovorite vnaprej. Običajno razvojno 

partnerstvo, ki je gostitelj, krije stroške sestankov in razvojna partnerstva, ki so obiskovalci, 
krijejo svoje lastne potne stroške in stroške nastanitve. Pravilo je, da transnacionalne 
stroške posameznikov krije njihovo razvojno partnerstvo. V primeru skupnih 
transnacionalnih stroškov se je treba dogovoriti o delitvi stroškov. 
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Logistika 
 

• Uspeh sestanka je odvisen predvsem od udobne namestitve in dobrega kraja sestanka, 
dobrih predstavitvenih pripomočkov, osredotočenega in strokovnega predsedovanja in 
sestavljanja zapisnika.   

 
• Upoštevajte zelo različno število in datume državnih praznikov v državah članicah. Ti lahko 

povzročijo težave pri časovnem načrtovanju. 
 

• Ustrezno upoštevajte čas potovanja. Ne pričakujte, da boste učinkoviti na sestanku, če ste 
ravnokar pridrveli z drugega konca Evrope.  

 
Gostoljubnost 
 

• Če ste gostitelj, pričakajte svoje obiskovalce, ko prispejo, in jim priskrbite vse lokalne 
informacije, ki jih potrebujejo. 

 
• Pomagajte jim rezervirati hotel in preverite, ali bodo kateri od njih ostali dlje iz osebnih 

razlogov. 
 

• Ko organizirate obede, se prepričajte, da ste seznanjeni z vsemi posebnimi prehrambnimi 
zahtevami. 

 
• V urnik ali program vključite družabne dejavnosti. Neuradno vzpostavljanje stikov je 

pogosto najboljši način, da spoznate vaše partnerje. 
 

• Toda zavedajte se, da se običaji in pravila glede financiranja gostoljubnosti razlikujejo od 
kraja do kraja. Poskusite se izogniti temu, da bi v zadrego spravili partnerja, ki vam ne 
more vrniti enake gostoljubnosti. Poskrbite, da vsi partnerji preverijo svoja nacionalna 
pravila. 

 
Dober rezultat 
 

• Izdelajte dobro poročilo, ki poudarja dogovorjeno, in ga razpošljite v enem ali najkasneje 
dveh tednih po sestanku. Če boste to storili kasneje, bo večina udeležencev svojo 
pozornost že preusmerila na kaj drugega.  

 
Vodenje sestankov 
 
Priprava 
 

• Poskrbite za začetno izmenjavo mnenj partnerjev o namenih, ciljih in pričakovanjih 
sestanka precej pred samim sestankom. Tako je mogoče že pred sestankom razposlati 
osnutek dnevnega reda, se o njem pogajati in dogovoriti. 

 
• Vsi sodelujoči morajo biti sposobni razumeti razpravo, zato poskrbite, da boste vnaprej 

vedeli, kdo pride in kakšno je njihovo jezikovno znanje (razen če se niste prej dogovorili o 
skupnem delovnem jeziku). 

 
Določitev dnevnega reda – zagotovitev jasne razdelitve nalog in dovolj časa za ključne 
skupine posla 
 

• delo v zvezi z upravljanjem transnacionalnega partnerstva; 
 
• predstavitve dejavnosti partnerjev in razprava o vprašanjih skupnega interesa; 

 
• odnosi z javnostmi, ki vključujejo politike in druge javne osebnosti.  
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Vodenje sestanka 
 

• Transnacionalni sestanek, ki traja več kot en dan, je izčrpavajoča izkušnja za vsakogar. Če 
želite, da bo učinkovit, ga je treba skrbno organizirati. Trije najpomembnejši pogoji za to so:  
- vsi morajo vedno poznati imena in status vseh sodelujočih na sestanku; 
- vsi morajo vedno vedeti, kje je sestanek v smislu njegovega dnevnega reda; 
- sestanek se mora začeti in končati pravočasno. 

 
• Nihče ne more biti popolnoma koncentriran več kot 40 minut hkrati. V nepoznanem in 

utrujajočem okolju transnacionalnega sestanka je smiselno imeti petminutni odmor vsaj 
vsako uro in tudi odmore za osvežitev. 

 
• Na voljo mora biti veliko vode in drugih brezalkoholnih pijač. 

 
• Če se uporablja skupni delovni jezik, morajo tisti, ki ga govorijo tekoče, govoriti počasi in 

jasno ter se izogibati pogovornim oblikam in nejasnim okrajšavam.  
 

• Predsednik mora redno povzemati povedano in se prepričati, da vsi razumejo, kdaj so bile 
sprejete ključne točke in odločitve.  

 
• Uporabite prekrivanke in druge vizualne pripomočke, da zabeležite dogovore, mejnike in 

sporazume. 
 

• Zagotovite, da bodo sklepi postali dogovori. Poskrbite, da bodo vsi sodelujoči izrazili svoje 
mnenje (ne samo tisti, ki tekoče govorijo delovni jezik).  

 
• Na koncu potrdite vse dogovore in nadaljnje ukrepe. Prepričajte se, da vsi partnerji 

razumejo naslednje korake in kaj se od njih pričakuje. 
 

7.2 Študijski obiski 
 
Predhodno načrtovanje 
 
Študijski obiski so odlična priložnost, da se člani RP, sodelujoči v dejavnostih RP ter celo 
oblikovalci politike in vlagatelji uvedejo v transnacionalno delo. Opazovanje dela v drugi državi 
članici prvikrat je za vsakogar vedno odlična izkušnja. Načrtujte cilje in vsebino, sestavo skupine, 
obveščanje in poročanje ter praktične zadeve. Nekaj preprostih smernic: 
 

• prosite potencialne udeležence, da navedejo prednostne teme spoznavanja (vključno z 
vrstami ljudi in dejavnosti, ki jih želijo videti); 

 
• prosite gostitelje, da pripravijo osnutek programa; 

 
• načrtujte končni program, ko so obiskovalci odgovorili; 

 
• storite to po telefonu in elektronski pošti, če je mogoče, toda organizirajte osebno srečanje 

med ključnimi organizatorji, če se pojavijo težave ali nesporazumi. 
 
Primer: študijski obiski za udeležence v akcijah RP   (STS 233 LE MAT) 
 
Transnacionalno partnerstvo Le Mat vključuje Nemčijo, Grčijo, Italijo, Švedsko in Združeno 
kraljestvo – Veliko Britanijo. Pomagati želijo prikrajšanim ljudem pri razvoju delovnih mest v socialni 
ekonomiji. Ena od njihovih transnacionalnih dejavnosti je opravljanje raziskovalnih intervjujev med 
študijskimi obiski v različnih državah. Za to intervjuvanje je ena od njihovih transnacionalnih 
delovnih skupin razvila poseben "pribor za intervjuvanje". Ta vsebuje vprašalnik, navodila in 
magnetofon. Nastali intervjuji bodo objavljeni v knjigi, ki bo vključevala tudi dobre primere in 
poročila o izkušnjah z delom v socialni ekonomiji v sodelujočih državah. 
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Predlogi za gostitelje 
 

• Obveščajte vse vaše ljudi, vključene v obisk, ti pa naj vam poročajo nazaj.  
 

• Seznanite se s posebnimi interesi posameznih obiskovalcev in jim poskušajte ugoditi. 
 

• Preverite jezik udeležencev, prehrambne in druge posebne zahteve. 
 

• Prepričajte se, da urnik obiskov ni preveč natrpan.  
 

• Načrtujte družabni program, vendar udeležencem omogočite tudi nekaj prostega časa. 
 
Predlogi za obiskovalce 
 

• Vašemu gostitelju vnaprej zagotovite vse podrobnosti o vaši skupini. To vključuje imena, 
spol, organizacijo, delovno mesto, vlogo v RP, strokovno področje, druge interese, 
jezikovno znanje in kakršne koli prehrambne ali druge zahteve. 

 
• Če gostitelj ne more zagotoviti tolmača, boste morda morali v vašo skupino vključiti koga za 

opravljanje te naloge. 
 

• Vse vaše udeležence obvestite vnaprej, predstavite jim program in poskrbite, da bodo 
razumeli gostiteljevo organizacijo in njegovo vlogo v transnacionalnem partnerstvu. 
Predstavite jim tudi družabni program ter ureditev bivanja in prehranjevanja. 

 
Nadaljnjo pomoč in nasvete lahko najdete v finskem vodniku o transnacionalnih sestankih, ki je na 
voljo na spletni strani finskega ESS.  

 
 

7.3 Skupni ali vzporedni razvoj storitev, proizvodov ali sistemov 
 
Vaša transnacionalna dejavnost mora vedno nekaj ustvariti. Proizvodi, bodisi uradni ali neuradni, 
morajo biti dokumentirani in razširjeni kot del vašega prizadevanja za vključevanje v prevladujoče 
usmeritve in politike. To pa lahko na številne načine naredite učinkovitejše. 
 

• Če primerjate razmere in prakse v različnih državah članicah, izdelajte merila za 
primerjavo, da bi videli, kako lahko izboljšajo politiko in prakso v drugih državah. 

 
• Izučinkite strokovno znanje in metode drugih držav članic ter poskusite najti načine za 

njihovo prilagoditev, če je ta potrebna, in prenos v novo okolje. 
 
Primer: Skupni razvoj modela certificiranja           (STS 1312 DIAPASON) 
 
Nov model certificiranja enakih možnosti EQUAL, imenovan OPTIMA, je razvilo italijansko/špansko 
transnacionalno partnerstvo. Temelji na modelu certificiranja, ki ga je razvil španski partner v okviru 
NOW in je že priznan v EU. Vendar pa je to certificiranje za podjetja zelo drago in mala podjetja 
odvrača od uporabe. Zato je bil razvit stroškovno učinkovitejši model. Ta model je na preizkušnji v 
desetih italijanskih malih in srednje velikih podjetjih, ki delujejo v živilskem, tekstilnem in gradbenem 
sektorju in sektorju socialnih storitev. Cilj v Španiji je razširiti model OPTIMA na mala podjetja in ga 
uporabiti za večjo udeležbo žensk v tradicionalno moških sektorjih. V Italiji pa je cilj sprejeti model 
in ga splošno uporabljati. 
 
 

• Ko razvijate skupne sisteme, procese ali proizvode, vzemite močne točke vsakega 
posameznega partnerja ter jih združite v skupno strategijo in pristop.  

 
• Poskrbite, da je to, kar izdelate, uporabno, bodite jasni, za koga je namenjeno, in načrtujte, 

kako boste to prenesli do njih. 
 

• Zagotovite, da je vse, kar izdelate (proizvodi, instrumenti, metode), na voljo drugim. 
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http://www.mol.fi/esr/hyvatkaytannot/goinginternational.pdf


• Zaprosite za navodila vaš organ upravljanja, če izdelujete proizvode s komercialno 
vrednostjo in jih nameravate tržiti. Posebno pozornost posvetite pravicam intelektualne 
lastnine (glej 3.6 Intelektualna lastnina). 

 
 
7.4 Delitev izkušenj na terenu prek prakse 
 

• Partnerji ali projektno osebje, izbrani za prakso, morajo biti dobro motivirani, iznajdljivi in 
sposobni delovati samostojno.  

 
• Morajo biti dobro usposobljeni za katero koli delo, ki ga bodo opravljali med prasko, in 

sposobni delovati na kateri koli dogovorjeni stopnji znanja tujega jezika.  
 

• Praksa ne sme biti ne prekratka ne predolga, če naj bi bila koristna in učinkovita. Minimalna 
koristna dolžina prakse je verjetno dva do tri tedne, tri mesece pa je verjetno maksimum za 
večino partnerstev.  

 
Primer: Prakse za povečevanje moči in vpliva      (STS 233 
EXIT) 
To švedsko razvojno partnerstvo vključuje bivše kaznjence, ki razvijajo kooperativno delo, nekateri 
kot vodje projektov z dejavno vlogo v delu STS. Ena od njihovih posebnih nalog je intervjuvati 
kolege z enakim ozadjem v italijanskih kooperativah, da bi pridobili znanje in zamisli za dejanja na 
področjih, kjer imajo italijanske kooperative veliko več izkušenj kot švedske. Ta dejavnost je 
pozitivno povečala njihovo moč in vpliv, ker pa so jo izvedli uspešno, so bili tudi ponosni. 
 
 

• Ko je to določeno, se prepričajte, da vsi razumejo cilje prakse, vključno s posameznimi cilji 
spoznavanja in delovnimi nalogami.  

 
• Pozorno oblikujte delovne cilje in omogočite čas za ustalitev. Bodite stvarni in upoštevajte 

zmožnosti osebe na praksi in gostiteljev za reševanje tehničnih in praktičnih težav, 
povezanih z usposabljanjem ali delom v drugi državi in drugem jeziku.  

 
• Vsi morajo biti dobro obveščeni – udeleženci in, kjer je to primerno, njihove družine, 

spremljevalno osebje, organizacija, ki pošilja udeležence, organizacija gostiteljica, podjetja 
gostitelji in, kjer je to ustrezno, družine gostiteljice.  

 
• Praktične zadeve, kot so zdravstveno in drugo zavarovanje, zavarovanje za zaposlitev 

tretje osebe itd., je treba urediti dovolj zgodaj pred začetkom prakse. 
 

• Določeno predhodno obveščanje in usposabljanje je nujno za zagotovitev, da udeleženci 
razumejo in obvladujejo razlike v kulturi in načinih dela ter jeziku.   

 

Obstajati mora dogovorjen postopek spremljanja, s katerim bosta RP gostitelj in delodajalec osebe 
na praksi ostala v stiku in obveščena o napredku prakse. 

 
 
Nazadnje ……………. 
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Sporočilo Komisije, ki določa smernice za EQUAL v drugem krogu, se imenuje "Prost pretok dobrih 
idej". Posebej poudarja obveznost vseh razvojnih partnerstev in transnacionalnih partnerstev, da 
sestavijo zapisnik in poročajo o svojem delu, vključno z dejavnostmi transnacionalnega sodelovanja 
in dodano vrednostjo, ki jo zagotavljajo svojemu delu v smislu politike in prakse. Poskrbite, da je 
vaša transnacionalna dejavnost v celoti zabeležena v poročilih za vaš organ upravljanja/nacionalno 
podporno strukturo. In priporočamo vam, da uporabite splet za razširjanje rezultatov vašega 
transnacionalnega dela. 



Da bi delovalo 
 

8 
Finančno načrtovanje 

 
'Zapomniti si je treba, da sta dve vrsti pravil – pravila, ki veljajo v vsej EU in so enaka za vse 
države članice – in nacionalne razlike v obravnavanju finančnih zadev. Pomembno je, da se 

ne ujamete v nacionalne razlike, ampak poiščete skupne rešitve.' 
 
 

8.1  Finančna pravila in postopki 
 
Upravitelji proračuna RP in transnacionalni koordinatorji, ki so odgovorni za finance razvojnih 
partnerstev in finance njihovega transnacionalnega partnerstva, morajo razumeti: 
 

• ključna finančna pravila in postopke EU; 
 

• posebna vprašanja finančnega načrtovanja in upravljanja EQUAL.  
 
Opomba: Upoštevajte, da so lahko med podrobnimi finančnimi pravili in določbami držav članic 
določena razlikovanja. Če dvomite, se obrnite na vaš organ upravljanja. 
 
Glavna pravila EU zajemajo, katere stroške je mogoče zahtevati in kdo jih lahko zahteva, kako se 
stroški lahko delijo in kako se je mogoče izogniti dvojnemu financiranju. Izražajo kritične pripombe 
Računskega sodišča in priznavajo bistveno povečanje proračunov, ki so na voljo za 
transnacionalno sodelovanje EQUAL. 
 
Kategorije izdatkov, primerne za transnacionalno sodelovanje 

 
a. Stroški udeležbe (potovanje, nastanitev in prehrana) na delovnih sestankih in 

dogodkih ter informativnih obiskih. 
 

b. Stroški komuniciranja in prevajanja za lažjo izmenjavo informacij in izkušenj. 
 

c. Stroški informativnih obiskov in prakse udeležencev (vodje usposabljanja, 
udeleženci usposabljanja, osebje, ključni akterji in drugi). 

 
d. Posamezni stroški vsakega RP za skupne dejavnosti in skupen razvoj storitev ali 

proizvodov. 
 

e. Stroški organizacije sestankov, dogodkov, informativnih obiskov in prakse, vključno 
s stroški prostorov sestankov, tolmačenja, sprejemov, prevodov v dogovorjene 
delovne jezike. 

 
f. Stroški skupnih dejavnosti in skupnega razvoja storitev ali proizvodov, ki jih izvajajo 

tretje osebe. Kjer velja sporazum o delitvi stroškov, upravičeni izdatki za to 
kategorijo in spodnjo kategorijo g ne smejo presegati 25 odstotkov sporazuma o 
transnacionalnem sodelovanju (STS). 

 
g. Stroški časa, ki ga je osebje vašega RP namenilo transnacionalnemu sodelovanju 

(če vaš organ upravljanja zahteva, da ga vključite v STS), osebja, kot je sekretariat 
za koordinacijo, svetovalcev in pospeševalcev, strokovnjakov, skupnih raziskav in 
ocenjevanja skupnega dela.  
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8.2  Finančno načrtovanje in upravljanje 



 
Bistvene informacije, preden začnete načrtovati skupni proračun vsakega partnerja RP ter znesek 
in odstotek, namenjen transnacionalnemu delu: 
 

• proračuni RP za transnacionalno sodelovanje se močno razlikujejo, ker se sama RP močno 
razlikujejo po velikosti in ker obstajajo velike razlike v odstotkih njihovih celotnih 
proračunov, ki jih RP namenijo za to;  

 

• načrti morajo biti izdelani natančno, da bi ugotovili, koliko lahko posamezno RP prispeva, in 
se s tem izognili nerazumnim pričakovanjem tistih z nizkimi proračuni in nerazumnim 
bremenom za tiste z višjimi proračuni;  

 

• če ugotovite, da v proračunu vašega RP ni dovolj sredstev za delo, ki ga želite načrtovati, 
lahko morda določeni partnerji zvišajo odstotek, ki so ga namenili za transnacionalno delo, 
ali pa morda poiščete dodatno finančno pomoč iz drugih nacionalnih ali lokalnih virov. 

 
 
Proračun za vsako nalogo 
 
Najbolje je sestaviti proračun za vsako nalogo ali fazo vašega delovnega programa. Jasno je treba 
opredeliti prispevek vsakega RP, da bi poudarili obvezo in se izognili nesporazumom. Sestavljanje 
proračuna po nalogah ali fazah vam bo tudi pomagalo določiti in se dogovoriti o temeljnih pravilih 
za porabo ter dokončno oblikovati celotni transnacionalni proračun, ki prikazuje prispevke in 
odgovornosti vsakega RP. 
 
 
Skupna pravila in postopki za predstavitev in nadzor transnacionalnih dejavnosti 
 
Stroške, ki nastanejo pri transnacionalnih dejavnostih, si delijo sodelujoča razvojna partnerstva in 
jih je treba jasno navesti v sporazumu o transnacionalnem sodelovanju (STS). 
 
Transnacionalni proračuni vsebujejo dva dela: 
 

• posamezne transnacionalne stroške, ki izhajajo iz delitve nalog (in njihovih povezanih 
stroškov) med razvojnimi partnerstvi. Ti so lahko neposredno povezani z dejavnostmi 
(moduli skupnega delovnega načrta), ki jih izvaja eno od razvojnih partnerstev (kategorije 
1a do 1d), in jih bo pokrilo zadevno RP;  

 
• skupne transnacionalne stroške, ki nastanejo pri skupnih dejavnostih, skupnih storitvah 

in proizvodih, od katerih vsako RP v transnacionalnem partnerstvu pričakuje ugodnosti 
EQUAL (kategorije 1e do 1g). Skupne transnacionalne stroške si delijo samo sodelujoča 
razvojna partnerstva, ki so v državah članicah EU.  

 
 
Obravnavanje skupnih transnacionalnih stroškov 
 
Obstajata dva pristopa. 
 

A. Vzajemna ureditev  
 
Načelo vzajemnosti predvideva, da stroške transnacionalne dejavnosti enakovredno krijejo vsa 
sodelujoča razvojna partnerstva. Domneva tudi, da imajo vsa razvojna partnerstva enake učinki od 
transnacionalnega sodelovanja. Če je tako in imajo partnerji približno enake vire, je mogoče stroške 
razdeliti mednje in se dogovoriti o pravičnem proračunu, kjer partnerji plačujejo enake zneske ali 
zneske, sorazmerne z njihovo dejavnostjo in koristmi. 

 
 
 
 
 

B. Ureditev delitve stroškov (ki se ji je treba izogniti) 
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Kjer ni mogoče uporabiti vzajemnosti ali iz posebnega razloga ni zaželena možnost, se je treba 
dogovoriti o delitvi stroškov. To lahko vključuje določen prenos sredstev med razvojnimi 
partnerstvi ali plačila podizvajalcem. Obstajati mora dogovor o vrstah dejavnosti, za katere se bodo 
stroški delili, formuli za razporeditev stroškov med razvojna partnerstva ter metodah za izdajo 
pogodb in obravnavanje računov. 
 
Ne glede na to, ali se uporablja vzajemna ureditev ali ureditev delitve stroškov, mora biti formula 
za razporeditev stroškov med partnerje razvojnih partnerstev jasno navedena v sporazumu o 
transnacionalnem sodelovanju. 
 
Formula za dodelitev in upravljanje transnacionalnega proračuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Upravljanje vzajemne ureditve 
 

V okviru vzajemne ureditve pakete dela prevzamejo in plačajo posamezna razvojna partnerstva. 
Na teh lahko dela kakršna koli kombinacija transnacionalnih partnerjev ali izvajalci. Načelo 
vzajemnosti je treba uporabljati za organizacijske stroške sestankov in dogodkov (kategorija e). Te 
stroške mora vedno kriti RP gostitelj. 
 
Primer: Delitev stroškov      (STS 1060 THE X-TRAIN) 
 
V transnacionalnem partnerstvu s petimi člani je en partner prevzel organizacijo ocenjevanja za 
STS. Sklenjena je bila pogodba z univerzo in trije partnerji so si medsebojno razdelili njene 
neposredne stroške. Četrti je financiral skupno spletno stran partnerstva. Peti pa je najel izvajalca iz 
svoje države, da bi zagotovil dodatno ocenjevanje.  
 
 
Upravljanje ureditve delitve stroškov 
 

Razvojna partnerstva lahko izberejo eno od dveh spodaj opisanih ureditev delitve stroškov: 
 

• metodo sorazmernega fakturiranja – eno RP ima pogodbo s tretjo osebo v svojem imenu 
in imenu drugih, ki določa, da se sorazmerni računi izstavijo vsakemu sodelujočemu RP, ki 
bo potem neposredno plačal izvajalcu; 

 

• metodo povračila – eno RP deluje kot izvajalec za skupne storitve ali proizvode; vodi in 
plačuje račune podizvajalcem ter dobi povračilo na podlagi dogovora o povračilu stroškov 
od drugih razvojnih partnerstev v skladu z dogovorjeno formulo; to se lahko uporabi tudi, 
kjer eno RP prevzame vlogo transnacionalnega usklajevanja (razdelek 8.1, zgornja 
kategorija g).  

 
Vse ureditve delitve stroškov morajo biti v skladu s trenutno zakonodajo Skupnosti o notranjem 
trgu in ne smejo oblikovati novih ovir za čezmejno zagotavljanje storitev. 

 

Kakršna koli odstopanja od teh splošnih pravil morajo biti ustrezno upravičena v STS. 
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8.3  Dodatne opombe  
 

• Vedno se zavedajte finančnih pravil in predpisov vašega organa upravljanja. Ti se 
razlikujejo od ene države članice do druge. Preverite jih, preden načrtujete vaše 
transnacionalno partnerstvo. 

 
• Imejte ločen transnacionalni proračun in račun, tako da je mogoče enostavno določiti 

transnacionalne izdatke, če je potrebno.  
 

• Izdatke posameznega RP in skupne izdatke vodite ločeno. 
 

• Vodite popolno evidenco vseh finančnih transakcij in nikoli ne opravite izplačila brez 
originalnega računa. Pri povračilu skupnih transnacionalnih stroškov se pri vašem organu 
upravljanja pozanimajte o uradnih zahtevah za overjene kopije (originalnega računa) kot 
podlage za plačilo.  

 
• Izognite se dvojnemu štetju. Na primer, ne morete terjati vseh vaših telekomunikacijskih 

stroškov kot nacionalni strošek in nato tudi terjati stroške mednarodnih pogovorov kot 
transnacionalni strošek. 

 
• Z vašimi partnerji se vnaprej dogovorite o osnovnih pravilih za obravnavo skupnih izdatkov 

(tj. kdo bo plačal kaj). Prepričajte se, da vaš transnacionalni sporazum natančno določa 
prispevek vsakega RP k transnacionalnemu delu. 

 
• Ko se pogajate z vašimi partnerji, morate vedeti, ali njihovi stroški vključujejo stroške 

osebja za transnacionalno sodelovanje.  
 

• Z vašimi partnerji se vnaprej dogovorite o postopkih, ki jih boste uporabili, če bi en ali več 
partnerjev želel spremeniti predhodne finančne sporazume.  

 
• Z vašimi partnerji se vnaprej dogovorite o nekaterih načrtih ukrepov za nepredvidljive 

dogodke: na primer, kaj se bo zgodilo, če partner zaostaja s svojim delom (iz kakršnega 
koli razloga) ali če mora izstopiti. Poskušajte predvideti težave in pripravite "načrt B" za 
reševanje takih primerov. 

 
• Če se stvari res začnejo obračati narobe, ravnajte hitro, vendar ne bodite panični. 

Posvetujte se z vašim organom upravljanja in nacionalno podporno strukturo. 
 

• Kar zadeva upravljanje denarnih tokov in načrtovanje ukrepov za nepredvidljive dogodke, 
se prepričajte, da se lahko spoprimete z nepričakovanim (npr. zakasnelimi plačili, 
nepredvidenimi stroški, prekoračitvami stroškov itd.). 

 
• Prepričajte se, da ravnate v skladu z vašimi nacionalnimi pravili in predpisi. 

 
• Poskrbite za to, da so vaši finančni sistemi v celoti združljivi z vašimi nacionalnimi 

računovodskimi konvencijami. 
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Da bi delovalo 
 

9 
Spremljanje & ocenjevanje 

 
'Genij ne dela napak.  

Vse njegove napake so namerne in so vrata razodetja.'  
 
 
9.1  Utemeljitev obveznosti zapisovanja dogodkov in ocenjevanja 
njihovega pomena 
 
EQUAL je s svojim poudarkom na inovativnosti, svojimi partnerstvi in svojim ciljem vplivati na 
politiko in prakso zelo poseben niz izzivov za spremljanje in ocenjevanje. 
 
Tekoče spremljanje in ocenjevanje bosta: 

• 
• 
• 
• 

podpirala razumno izvajanje in upravljanje STS; 
pomagala oceniti dodano vrednost transnacionalnega sodelovanja; 
prispevala k potrditvi in vključevanju dobre prakse v prevladujoče politike; 
omogočila pridobiti spoznanja za naslednje programsko obdobje. 

 

V tem okviru morajo posamezna razvojna partnerstva: 
 

• spremljati in ovrednotiti svoje lastno in transnacionalno delo in dosežke ter jih redno 
ocenjevati, da bi izboljšala upravljanje, učinkovitost in vpliv;  

 
• zagotoviti podatke in informacije za nacionalno ocenjevanje in ocenjevanje na ravni 

EU (organi upravljanja/nacionalne podporne strukture zagotovijo navodila, katere podatke 
je treba spremljati, beležiti in dati na razpolago za to); 

 
• zbirati informacije in dokumentirati izkušnje in rezultate za tematske mreže, 

vzpostavljene na nacionalni ravni in ravni EU. To se zlasti nanaša na zagotavljanje 
dokazov o prednostih novih razvitih in preizkušenih pristopov ter o tem, kaj deluje in kaj ne, 
in razlogov za to. Izkušnje in rezultate bodo združile te tematske mreže, ki obstajajo za 
prepoznavanje, potrjevanje in razširjanje dobre prakse. Države članice imajo tudi 
nacionalne strategije vključevanja v prevladujoče politike ter določijo, kakšno vlogo 
pričakujejo od razvojnih partnerstev in tematskih mrež pri prepoznavanju dobre prakse.  

 
Zato mora vsako transnacionalno partnerstvo v svojem sporazumu o transnacionalnem 
sodelovanju (STS) navesti, kako bo spremljalo in ocenjevalo svoje dejavnosti. 
 

Ta obveznost spremljanja in ocenjevanja velja enako za vse transnacionalne partnerje. 
Partnerstvo mora že na svojem začetku delovanja določiti, kako bo to potekalo in kdo bo to 
izvajal.  

 
Primer: Pomen spremljanja in ocenjevanja    (STS 908 ARBORES)  
Spremljanje in ocenjevanje transnacionalnega dela je zelo pomembno za transnacionalno 
partnerstvo. Transnacionalni koordinatorji vsakega RP sodelujejo v ocenjevanju, sodeluje pa tudi 
tehnično osebje razvojnih partnerstev članov. Stalno ocenjevanje transnacionalnega procesa 
omogoča bolj dinamično izmenjavo izkušenj in metodologije. Seminarji spremljanja so bili 
podaljšani na dva dneva, participativni pristop pa je bil razširjen tudi na delo, ki vključuje izdelavo 
skupnih proizvodov in gradiva. 
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Pristop logičnega okvira, prilagojen za pobudo EQUAL in opisan v pripomočkih za partnerstvo, je 
prav tako lahko koristno sredstvo za ocenjevanje. Prikazan je v Poglavju 5 in v celoti razložen v 
Vodniku o oblikovanju partnerstva (na voljo tudi na spletni strani EQUAL). 

http://europa.eu.int/comm/equal


 
9.2  Spremljanje  
 
Spremljanje da odgovor na to, kar se je zgodilo. V transnacionalnih partnerstvih je pomembno, da 
lahko spremljate proces, sporočate napredek, opažate uspeh in ste zgodaj opozorjeni na težave in 
nezadovoljive rezultate. V javnih programih morajo partnerstva predložiti dokaze o tem, kaj 
počnejo.  
 
Vsako transnacionalno partnerstvo EQUAL mora imeti načrt in postopek za spremljanje svojih 
dejavnosti in dosežkov. Poročila o spremljanju bodo običajno zagotovljena za sestanke 
transnacionalnega upravljanja. Razvojna partnerstva bi morala te informacije vključiti v poročila o 
spremljanju za svoje organe upravljanja.  
 
V transnacionalnem partnerstvu se večina pomembnih informacij razpošlje vsem partnerskim 
razvojnim partnerstvom. To skupno telo informacij je treba organizirati in souporabljati in ne glede 
na to, kakšen postopek spremljanja se uporablja, mora ta:  
 

• zanesljivo zbirati informacije, tako da je mogoče zabeležiti uspešnost glede na načrtovane 
rezultate in mejnike; 

 
• vsakemu partnerju zagotoviti dostop do informacij celotnega partnerstva o napredku 

transnacionalnega sodelovanja.  
 
Ustaljenega načina za to ni, vendar pa iz prvega kroga pobude EQUAL izhajata dva predloga 
dobre prakse: 
 

• najboljši način organiziranja informacij za spremljanje je, da to postane del dela 
transnacionalnega koordinatorja; 

 
• najboljši način souporabe informacij je, da se oblikuje spletna stran transnacionalnega 

upravljanja (lahko se uporabi stran na eni od spletnih strani partnerjev), na kateri je mogoče 
shraniti vse in do katere imajo dostop vsi partnerji; spletna stran lahko postane forum za 
odprt dialog med partnerji; lahko postane tudi javna, pri čemer so zaupni deli, kot so 
proračuni, shranjeni v datotekah, zaščitenih z gesli.  

 
9.3  Ocenjevanje 
 
Ocenjevanje transnacionalnega sodelovanja v pobudi EQUAL mora ovrednotiti tri stvari: 
 

• pomen dejavnosti in rezultatov, pri čemer je treba navesti, v kolikšni meri so skupni cilji 
izpolnili skupne potrebe in se lotili skupnih vprašanj; 

 
• učinkovitost (razmerje med vložki in rezultati) in uspešnost (rezultati glede na cilje), s 

katerima se dejavnosti načrtujejo, vodijo in izvajajo;  
 

• vpliv – vrednost, ki jo je transnacionalno delo kratkoročno dodalo dejavnostim in 
rezultatom vsakega vključenega RP, in prispevek k politiki in praksi oblikovalcev odločitev 
in interesnih skupin na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Dolgoročno 

 
Primer: Pristop k skupnemu ocenjevanju (STS 2695 ADAPTATION AND INNOVATION NETWORK) 
Razvojno partnerstvo Adaptation and Innovation Network je podpisalo sporazum o skupnem 
ocenjevanju z drugim STS, ki vključuje vsega skupaj 9 držav članic (glej ECDB za več podrobnosti). 
Ideja je preizkusiti inovativne metode in orodja, ki lahko okrepijo proces vključevanja v prevladujoče 
politike na nacionalni in mednarodni ravni. Dobro prakso ocenjujejo z: 
 
- izmenjavo pomembnih poročil in dokumentov; 
- delovnimi sestanki za oblikovanje orodij in metod za ocenjevanje; 
- uporabo transnacionalnih sestankov za primerjavo in ocenjevanje z vprašalniki in opazovanjem; 
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- skupno izdelavo vmesnih in končnih poročil. 



 
Ocenjevanje transnacionalnih partnerstev 
 
Ocenjevanje se začne na samem začetku transnacionalnega sodelovanja. Je del organiziranega 
učnega procesa, ki vključuje sistematično načrtovanje, spremljanje in tekoče ocenjevanje ciljev, 
dejavnosti in rezultatov. Zato bodo morala partnerstva transnacionalnega sodelovanja EQUAL v 
drugem krogu načrtovati ciklus ocenjevanja, ki bo ustrezal življenjskemu ciklusu vašega 
transnacionalnega partnerstva. 
 

Življenjski ciklus projekta Ciklus ocenjevanja 
 

Zakaj? Kaj? Kdo? Kako? Kdaj? 
Pripravljalna faza (prej Akcija 1)  
RP iščejo partnerje. 
RP se pogajajo s partnerji. 
Odobreni STS. 

Faza izvajanja (prej Akcija 2) 
 
Transnacionalno partnerstvo začne 
delovati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaključi delo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcija 3 Faza razširjanja je lahko vključena. 

 
• Viri – So ti ustrezni v smislu namenov in ciljev 

transnacionalnega sodelovanja? 
• Dejavnosti & dogodki – So ti ustrezen način 

za izpolnitev ciljev, navedenih v vašem STS, 
in ali se izvajajo učinkovito? 

• Kazalci – Ali so SMART (glej Vodnik o 
partnerstvu) 

• Sodelovanje – Je sodelovanje v 
transnacionalnem partnerstvu široko 
razširjeno in vključevalno? Je resnično ali 
simbolično? 

• Odzivi – Je transnacionalno partnerstvo 
povzročilo koristne (pozitivne) odzive drugih 
ključnih partnerjev in akterjev? Kaže znake 
spremembe vedenja in odnosov (npr. drugih 
regionalnih organizacij, ki se ukvarjajo z 
dejavnostmi trga dela)? 

• Ozaveščenost & učenje – Ali 
transnacionalno partnerstvo obvešča ljudi in 
ustanove o novem razvoju in novih načinih 
razmišljanja o vprašanjih v zvezi s trgom 
dela? 

• Ukrepi – Je transnacionalno partnerstvo 
spodbudilo ustrezne in učinkovite ukrepe v 
smislu zastavljenih ciljev, zlasti glede vpliva 
na politike in prakse trga dela?  

Vplivi – Je transnacionalno partnerstvo začelo 
pozitivno vplivati na okolje, v katerem deluje (bolj 
kakovostna delovna mesta, povečana zaposljivost 
delavcev, povečana socialna vključenost, 
izboljšane enake možnosti itd.)? 
 
Odločitve, sprejete o vrsti ocenjevanja in 
proračunu, namenjenem za to. 
 
Načrt ocenjevanja pripravljen za izvajanje. 
Imenovani notranji/zunanji ocenjevalci. 
 
Predložena končna ocena izvajanja. 
 

 
Kot pri ocenjevanju večine transnacionalnih partnerstev EQUAL je najpogosteje uporabljeni pristop 
tekoče ocenjevanje dejavnosti in dosežkov, ki temelji na skupnem načrtovanju, s stalnimi 
povratnimi informacijami za koordinatorje in vodje transnacionalnih partnerstev (samoocenjevanje). 
To lahko počnejo izključno partnerji sami ali pa s pomočjo zunanjega ocenjevalca. Če zunanji 
ocenjevalec razvije merila in kazalce ocenjevanja v sodelovanju s transnacionalnimi partnerji, je ta 
pristop še vedno samoocenjevanje. 
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Primer: Medsebojni pregledi        (STS 1007 IRIS) 
 
Ta STS gradi na predhodnem partnerstvu Horizon in uporablja sistem ocenjevanja, ki vključuje 
medsebojne preglede. Pristop je participativen:  
 
- partnerji so skupaj oblikovali orodja in metodologijo za ocenjevanje; 
- vsako RP je izmenično delovalo kot ocenjevalec. 
 
Poleg postopka medsebojnih pregledov je STS uporabil neodvisnega ocenjevalca, ki zagotavlja 
metodološko podporo pri izmenjavi dobre prakse med obiski za izmenjavo osebja, 
transnacionalnimi seminarji in sestanki usmerjevalne skupine.  
 
Pristop k učenju 
 
Transnacionalna partnerstva EQUAL imajo največ učinki od ocenjevanja učenja, ki vključuje vse 
partnerje v opredeljevanje vprašanj, na katera je treba odgovoriti, meril za uspeh in ocenjevanje 
rezultatov. Ta pristop izraža sprotna ocenjevanja, ki potekajo na nacionalni ravni, in sprotne ocene 
vsakega sodelujočega razvojnega partnerstva. Ne glede na to, ali se uporabi neodvisni 
ocenjevalec, je znatna stopnja samoocenjevanja ustrezna za pobudo EQUAL.  
 
 
Primer: Kazalci ocenjevanja    (STS 2886 PLANQUALITY) 

Splošni kazalci, izbrani za ocenjevanje 'EQUAL Voices' 

A. Izpolnjevanje ciljev neposredne izmenjave informacij in komuniciranja med partnerji v 
transnacionalnem partnerstvu PlanQuality 

B. Potencialni vpliv transnacionalnega dela na nacionalno ali evropsko politiko ali prakso 

C. Možnost za razvoj pristopov, gradiva, metod usposabljanja, ki jih skupno uporabljajo 
partnerji 

D. Učinkovitost organizacije transnacionalnega partnerstva 

E. Dosežena publiciteta za transnacionalne dejavnosti 
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Nekaj smernic za ocenjevanje transnacionalnih partnerstev 
 

Nemogoče je učinkovito oceniti bodisi RP bodisi transnacionalno partnerstvo, če najprej ni 
razjasnjeno naslednje:  

 
• cilji partnerstva in dela; 

 
• niz ciljnih zmogljivosti ali kazalcev, ki jih je mogoče uporabiti za prikaz, prvič, pomena tega, 

kar se izvaja, in drugič, njegovega vpliva. 
 
Ključna vprašanja 
in zadeve, ki jih je 
treba preučiti 

Koga vključiti Možne 
metode 

Možni kazalci in ciljne 
zmogljivosti 

• Viri – Ali so ti ustrezni za 
zagotavljanje namenov in ciljev 
transnacionalnega 
sodelovanja? 

• Oblikovalci politike (na 
ravni EU in nacionalni 
ravni) 
 

Pregled načrtov, 
proračunov in 
zapisnikov sestankov 

• Sodelovanje v načrtovanju 
proračuna 
• Stroški, razčlenjeni po dejavnostih 
 

• Ukrepi in dejavnosti – Ali so 
ti ustrezni glede na cilje, 
določene v STS? Ali so dobro 
načrtovani in izvedeni? 

• RP in sponzorji 
projekta ter agencije za 
financiranje (vključno z 
ES) 
 

Vprašalniki 
 
Intervjuji 

• Dogovorjena upravičenost vseh 
dejavnosti 
• Jasnost delovnega načrta 
• Pravočasna predložitev delovnega 
načrta  

• Sodelovanje – Je 
sodelovanje v 
transnacionalnem partnerstvu 
široko razširjeno in  
vključevalno? Je resnično ali 
simbolično? 

• Vodje programa 
(organi upravljanja in 
nacionalne podporne 
strukture) 
 

Vprašalniki 
 
Intervjuji 

 • Vsi partnerji z opredeljenimi 
nalogami in vlogami  
• Vsi partnerji prisostvujejo vsem 
sestankom 

• Vplivi – Kakšen vpliv je imelo 
transnacionalno partnerstvo na 
ustvarjanje novih delovnih 
mest, zaposljivost, socialno 
vključenost, enakost možnosti? 
Kakšne vplive na učenje? 
Kakšne vplive na strategijo trga 
dela? Ali je ena država članica 
pridobila znanje od politike ali 
prakse v drugi? 

• Partnerji RP in vaši 
transnacionalni partnerji 
 

Vprašalniki 
 
Intervjuji 
 
Vprašalniki za 
ocenjevanje, ki 
spremljajo dogodke in 
proizvode 
 
 

• Sprejetje skupnih metod in 
proizvodov s strani partnerjev 
• Dokazi uporabe in koristnosti 

• Ozaveščenost in učenje – 
Ali obstajajo dokazi, da so 
partnerji ali drugi spoznali 
razvoj in nove načine 
razmišljanja o vprašanjih v 
zvezi s trgom dela?  

• Posebne 
diskriminirane, 
izključene skupine 
 

Vprašalniki 
 
Intervjuji 
 
Vprašalniki za 
ocenjevanje, ki 
spremljajo dogodke in 
proizvode 

• Vsi partnerji razširjajo svoje delo v 
vseh partnerskih državah 
• Vidiki dela, prevedeni v druge jezike 
za razširjanje (bodisi izdelovalca ali 
uporabnika) 

• Procesi in vodenje – Ali je 
bilo partnerstvo dobro 
načrtovano in vodeno?  

• Partnerji RP in vaši 
transnacionalni partnerji 
 

Pregled dokumentov 
in evidence 
 
Intervjuji 

• Pravočasno končano delo 
• Delo, končano v skladu s 
proračunom 
• Partnerji izpolnili svoje načrtovane 
vloge 

• Rezultati in proizvodi – 
Kako popolni in učinkoviti so? 

• Partnerji RP in vaši 
transnacionalni partnerji 
 

Medsebojni pregled 
 
Vprašalniki 
 
Intervjuji 

• Načrtovani proizvodi in rezultati 
• Opažene razlike in spremembe 
• Ocene njihove kakovosti in 
ustreznosti za namen 

• Prihodnje sodelovanje med 
partnerji – Ali je možnost za 
to, potem ko bo delo 
transnacionalnega partnerstva 
EQUAL končano? 

• Partnerji RP in vaši 
transnacionalni partnerji 
 

Intervjuji • Primeri, ko partnerji neposredno 
uporabljajo gradivo partnerstva 
• Dokazi, da partnerji spreminjajo 
politiko ali prakso v luči razprav 
partnerstva 
• Partnerji prepoznavajo povezane 
delovne interese 

• Dodana vrednost 
transnacionalnega 
sodelovanja – Ali je to 
mogoče določiti in opisati v 
smislu politike in prakse na 
lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni ter ravni EU?  

• Partnerji RP in vaši 
transnacionalni partnerji 
• Oblikovalci politike (na 
ravni EU in nacionalni 
ravni) 

Reference na 
nacionalno politiko in 
politiko EU 

• Dosežki glede na načrtovane 
rezultate 
• Dosežki glede na nenačrtovane 
rezultate 
• Dodatki k nacionalnemu načrtu RP 
• Sklicevanja na te v politiki ali 
praktičnem gradivu 
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Notranje ali zunanje ocenjevanje? 
  
Mnoga partnerstva se zanašajo na notranje ocenjevanje. Če je načrtovano zunanje ocenjevanje, je 
treba predvideti proračun. 
 
Vrsta 
ocenjevanja 
 

Ključne 
značilnosti 

Prednosti Pomanjkljivosti 

Notranje 
 

Skupina osebja ali 
interesnih skupin iz 
partnerstva oblikuje 
ocenjevanje in ga nadzira. 
Delo je nato razširjeno 
med partnerje, potem pa 
ga eden izmed teh združi 
in napiše poročilo o tem; to 
je skoraj zagotovo partner, 
katerega materni jezik je 
tudi skupni jezik 
partnerstva. 
 
Lahko vključuje tudi sistem 
medsebojnih pregledov, v 
katerem partnerji ocenijo 
procese in proizvode drug 
drugega. 

Možnost sodelovanja – 
mogoče vključiti širok 
obseg osebja, interesnih 
skupin in upravičencev v 
proces. 

Zamudno – morda se zdi 
cenejša možnost, vendar 
ga je treba oblikovati in 
upravljati, ponavadi 
pomeni tudi, da mora 
vodja ali koordinator pisati 
dodatna poročila.  
 
Kakovost končnega 
rezultata zelo verjetno 
določi kakovost 
najšibkejšega člena v 
partnerstvu. En neuspešen 
partner ogrozi celotno 
prizadevanje.  

Zunanje 
 

Zunanji ocenjevalec 
zagotavlja partnerstvu 
pristop in oblikovanje 
ocenjevanja. To je lahko 
zunanji ocenjevalec enega 
od partnerjev – zelo 
verjetno partnerja, za 
katerega je skupni jezik 
materni jezik. 

Lahko zagotovi dodatne, 
preizkušene vložke v delo. 
 
Ocenjevanje je treba 
opraviti profesionalno v 
skladu z načrtom, ki ga je 
odobrilo partnerstvo. 
 

Lahko je neobčutljivo za 
osnovne cilje partnerjev, v 
transnacionalnem 
partnerstvu pa ena sama 
oseba težko v celoti 
razume kulturna 
vprašanja, ki vplivajo na 
dejanja vsakega partnerja.  

Kombinacija 
notranjega in 
zunanjega 
 

V transnacionalnem 
partnerstvu en zunanji 
ocenjevalec vodi postopek 
ocenjevanja in piše 
poročila. Partnerji sami 
sooblikujejo postopek z 
ocenjevalcem in zagotovijo 
temeljno gradivo. 
 
V tej možnosti se lahko 
uporablja tudi medsebojne 
preglede. 

Lahko omeji strošek 
zunanjega ocenjevanja. 
 
Lahko postane del učnega 
procesa partnerstva. 
 
Postopek medsebojnih 
pregledov, ki ga vodi 
ocenjevalec, je lahko 
močan in učinkovit. 

Težko za vodenje, razen 
če je zunanji ocenjevalec 
tesno povezan s 
partnerstvom.  
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Glosar in seznam kratic 
 
Na internetu je na voljo uradni glosar EQUAL Evropske komisije, v katerem so razloženi 
"žargonski" izrazi pobude EQUAL. Glosar je preveden v jezike Evropske unije. Sledi nekaj kratic, ki 
se pojavljajo v tem vodniku in potrebujejo dodatno razlago. 
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Kratica 
 

Izraz Razlaga 

SRP Sporazum o razvojnem 
partnerstvu 

Sporazum, ki ga podpišejo 
vsi nacionalni partnerji ter 
opisuje delo in vanj vložena 
sredstva. 

RP Razvojno partnerstvo Način, na katerega se izvaja 
pobuda EQUAL. 

ECDB Skupna podatkovna baza 
EQUAL 

Spletna podatkovna baza, v 
kateri so opisana vsa 
razvojna partnerstva pobude 
EQUAL.  

ESS Evropski socialni sklad Eden od štirih evropskih 
strukturnih skladov. ESS se 
ukvarja z razvojem človeških 
virov in vključuje pobudo 
Skupnosti EQUAL. Na 
nacionalni ravni ga vodijo 
države članice. 

ETCIM Spletni modul za 
transnacionalno sodelovanje 
v okviru pobude EQUAL 
 

Spletno orodje, ki ga 
uporabljajo vsa 
transancionalna partnerstva 
pobude EQUAL, da bi 
sestavila sporazum o 
transnacionalnem 
sodelovanju in zagotovila 
njegovo sprejetje. 

ESZ Evropska strategija 
zaposlovanja 

Strategija Evropske unije, ki 
države članice zavezuje k 
aktivnejši politiki na trgu dela. 

MA Organ upravljanja Del vlade države članice, ki 
je odgovoren za vodenje 
pobude EQUAL. 

NAP Nacionalni akcijski načrt 
zaposlovanja 

Odgovor države članice na 
ESZ, v katerem je določeno, 
s kakšno politiko bo izpolnila 
cilje ESZ. 

NPS Nacionalna podporna 
struktura 

Enota države članice, 
odgovorna za sprotno pomoč 
razvojnim partnerstvom 
pobude EQUAL. 

STS Sporazum o 
transnacionalnem 
sodelovanju 

Sporazum, ki ga podpišejo 
vsi transnacionalni partnerji 
ter opisuje delo in vanj 
vložena sredstva. Da bi bil 
veljaven, ga morajo odobriti 
nacionalni organi upravljanja 
vsakega razvojnega 
partnerstva. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/about/glossary-sl_en.cfm


 
 

 

Priloga z dodatno razlago in primeri 
 

 
 

11 Pobuda Skupnosti EQUAL 
 
 
1) Evropska strategija zaposlovanja (ESZ), sprejeta na luksemburškem vrhu leta 1997, zagotavlja praktičen 
okvir za strategijo evropskega trga dela. Širše prednostne naloge za ESZ se določijo letno v obliki 
Evropskih smernic zaposlovanja, ki temeljijo na treh vseobsegajočih ciljih: 
 

• polni zaposlenosti 
• kakovosti in storilnosti pri delu 
• koheziji in vključevalnem trgu dela 

 
Ti trije cilji se dosežejo z uporabo desetih smernic. 
Te smernice se nato uporabijo za oblikovanje nacionalnega ukrepa, opisanega v nacionalnih akcijskih 
načrtih zaposlovanja (NAP), ki navajajo predlagane dejavnosti posamezne države za ustvarjanje 
številnejših in boljših delovnih mest v zadevnem letu. 
 
Za več informacij o ESZ si, prosimo, oglejte spletno stran Evropske komisije. 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
2) Devet tem EQUAL je: 
 

a) omogočanje lažjega dostopa in vrnitve na trg dela za tiste, ki imajo težave pri vključevanju 
ali vnovičnem vključevanju na trg dela, ki mora biti odprt za vse, in 

b) boj proti rasni nestrpnosti in nestrpnosti do tujcev v povezavi s trgom dela 

c) 
odpiranje procesa ustanavljanja podjetij za vse, tako da se zagotovijo potrebna sredstva 
za ustanovitev podjetja ter za prepoznavanje in izkoriščanje novih možnosti za oblikovanje 
zaposlitev v mestnih in podeželskih območjih ter za 

d) 
krepitev socialne ekonomije (tretji sektor), predvsem storitev, ki so v interesu skupnosti, s 
poudarkom na izboljšanju kakovosti služb 

e) 
spodbujanje vseživljenjskega učenja in vključevalnih delovnih praks, ki spodbujajo, da na 
trg dela pridejo in na njem ostanejo tisti, ki trpijo zaradi diskriminacije in neenakosti v 
povezavi s trgom dela, in 

f) podpora podjetjem in zaposlenim pri prilagajanju strukturnim ekonomskim spremembam 
ter uporaba informacijske tehnologije in drugih novih tehnologij 

g) 
uskladitev družinskega in poklicnega življenja ter ponovno vključevanje moških in žensk, ki 
so zapustili trg dela, z razvojem bolj prilagodljivih in učinkovitih oblik organizacije dela in 
podpornih storitev ter 

h) zmanjšanje razlik med spoloma in podpiranje enakopravnosti na delovnem mestu 

i) 
kjer je to upravičeno, pomoč prosilcem za azil pri dostopu na trg dela in v primeru tistih, ki 
so soočeni z repatriacijo, pomoč pri izobraževanju in usposabljanju, ki jim bosta učinkila v 
njihovi domovini. 

 
Nazaj na glavni dokument 
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http://esnet.cec/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm


3) Primerjalna tabela med Smernicami ESZ 2004 in temami EQUAL: 
 

Prednostne naloge za ukrepe 
Evropske strategije 

zaposlovanja (ESZ) 2004 
(Smernice) 

Devet tem EQUAL se nanaša na prednostne naloge 
ESZ v zvezi s človeškimi viri  

• aktivni in preventivni ukrepi 
za nezaposlene in 
neaktivne 

 
• spodbujanje podjetništva in 

ustvarjanja novih delovnih 
mest 

 
• večje in boljše vlaganje v 

človeški kapital in 
strategije za vseživljenjsko 
učenje 

 
• odzivanje na spremembe in 

spodbujanje 
prilagodljivosti na delu 

 
• povečanje ponudbe 

delovne sile in spodbujanje 
aktivnega staranja 

 
• enakost med spoloma 

 
• spodbujanje vključevanja 

in boja proti diskriminaciji 
oseb, ki so na trgu dela v 
slabšem položaju  

 
• doseči, da se bo delo 

izplačalo, prek spodbud za 
povečanje privlačnosti dela 

 
• preoblikovanje 

neprijavljenega dela v 
redne zaposlitve 

 
• spodbujanje poklicne in 

geografske mobilnosti ter 
izboljšanje ustreznosti 
namestitev na delovno 
mesto 

 
a) omogočanje lažjega dostopa in vrnitve na trg dela za tiste, ki 

imajo težave pri vključevanju ali vnovičnem vključevanju na 
trg dela, ki mora biti odprt za vse 

 
b) boj proti rasni nestrpnosti in nestrpnosti do tujcev v povezavi 

s trgom dela 
 

c) odpiranje procesa ustanavljanja podjetij za vse, tako da se 
zagotovijo potrebna sredstva za ustanovitev podjetja ter za 
prepoznavanje in izkoriščanje novih možnosti za oblikovanje 
zaposlitev v mestnih in podeželskih območjih 

 
d) krepitev socialne ekonomije (tretji sektor), predvsem storitev, 

ki so v interesu skupnosti, s poudarkom na izboljšanju 
kakovosti služb 

 
e) spodbujanje vseživljenjskega učenja in vključevalnih 

delovnih praks, ki spodbujajo, da na trg dela pridejo in na 
njem ostanejo tisti, ki trpijo zaradi diskriminacije in 
neenakosti v povezavi s trgom dela 

 
f) podpora podjetjem in zaposlenim pri prilagajanju strukturnim 

ekonomskim spremembam ter uporaba informacijske 
tehnologije in drugih tehnologij 

 
g) uskladitev družinskega in poklicnega življenja ter ponovno 

vključevanje moških in žensk, ki so zapustili trg dela, z 
razvojem bolj prilagodljivih in učinkovitih oblik organizacije 
dela in podpornih storitev 

 
 
h) zmanjšanje razlik med spoloma in podpiranje 

enakopravnosti na delovnem mestu 

 Ni vključeno v ESZ, vendar tudi prednostna naloga EQUAL 
 
i) podpora socialnega in poklicnega vključevanja prosilcev za 
azil 

 
Nazaj na glavni dokument 
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3) Mehanizmi za okrepitev kakovosti transnacionalnih dejavnosti med razvojnimi partnerstvi ter 
zagotovitev ustreznih in uporabnih rezultatov v pobudi EQUAL vključujejo: 
 

• časovno uskladitev izvajanja nacionalnih programov EQUAL za zagotovitev 
učinkovitega transnacionalnega sodelovanja; 

• podporo in pomoč med pripravljalno fazo za pomoč pri določitvi primernih 
transnacionalnih partnerjev (vsaj enega) in oblikovanju sporazuma o 
transnacionalnem sodelovanju (STS). To bo vključevalo dostop do nasvetov in 
podatkovne baze razvojnih partnerstev v vseh državah članicah; 

• zahteve za strateške načrte in razumne delovne programe za fazo izvajanja (Akcija 2) 
na nacionalni in transnacionalni ravni, ki vsem partnerjem razvojnih partnerstev dajo 
pooblastilo za opravljanje dela;  

• skupna pravila za delitev virov in skupne zahteve za načrtovanje transnacionalnega 
delovnega programa; 

• poudarke o horizontalnem in vertikalnem razširjanju in prenosu rezultatov v okviru 
strategije razširjanja in vključevanja v prevladujoče usmeritve in politike za vsak 
nacionalni program EQUAL, s čimer naj bi zagotovili največji možni vpliv na razvoj 
nacionalne politike (multiplikacijski učinek). 

 
Nazaj na glavni dokument 
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22 Transnacionalno sodelovanje 
 
1) Nekateri od posebnih mehanizmov in instrumentov, vključenih v zasnovo pobude EQUAL, da bi 
razvojnim partnerstvom in udeležencem pomagali premagati nekatere od težav, doslej povezanih z 
oblikovanjem in ohranitvijo transnacionalnih partnerstev, so:  
 

• časovna uskladitev urnika za začetek transnacionalnega okna v državah članicah (1. januar 
2005), kar naj bi pomagalo pri usklajevanju transnacionalnega razvoja in dejavnosti; 

• zaveza organov upravljanja (MA) držav članic, da se bodo medsebojno posvetovali, preden 
bodo odobrili kateri koli sporazum o transnacionalnem sodelovanju (STS); 

• pomoč nacionalnih podpornih struktur (NPS), ki so jih ustanovili organi upravljanja, pri razvoju 
razvojnih in transnacionalnih partnerstev ter njihovih povezanih integriranih delovnih 
programov;  

• finančna podpora in svetovanje razvojnim partnerstvom med pripravljalno fazo za pomoč pri 
učinkovitem iskanju transnacionalnega partnerja in za razvoj kakovostnih sporazumov o 
transnacionalnem sodelovanju (STS); 

• Komisija: 
− je zagotovila elektronsko infrastrukturo za podatkovno bazo, primerno za dejavnosti 

iskanja transnacionalnega partnerja; 
− zagotavlja elektronsko platformo za lažjo predstavitev in posodobitev STS ter 

posvetovanje o njih; 
− omogoča forum za izmenjavo dobre prakse v transnacionalnem sodelovanju; 

•    sodelovanje razvojnih partnerstev v tematskih mrežah. 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
2) Matrica za prikaz transnacionalnih uradnih in neuradnih povezav med organizacijami ali 
posamezniki z različnimi vlogami v sodelujočih razvojnih partnerstvih 
 
Naslednji primer prikazuje preprost model transnacionalnega partnerstva, kjer sodelovanje ni omejeno 
na strokovnjake, ampak vključuje tudi povezave z drugimi akterji.  
 

RP2 RP1 
Preds. Koord. Org.

us. 
Lok. 
org.  

Sind
. 

Zdr. del. Udel. LZS 

Predsednik/Koordinator RP  X       
Koordinator STS  X       
Organ za usposabljanje   X      
Lokalni organ oblasti         
Sindikat     X    
Združenje delodajalcev   X      
Udeleženci usposabljanja   X    X  
Lokalni zavod za 
zaposlovanje 

    X X  X 

 
Nazaj na glavni dokument 
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 3) Model 1: Izmenjava informacij in izkušenj 
 
Ta model je običajno izhodišče za transnacionalno sodelovanje in tudi skupni imenovalec za vse 
naslednje modele. Partnerji si izmenjajo informacije o svojih strategijah in ozadju svojih dejavnosti. Na 
tej stopnji partnerji še niso izrecno opredelili skupnih konkretnih ciljev sodelovanja. 
 
Na primer, dve ali več razvojnih partnerstev (v različnih državah članicah) si prizadevata razviti pakete 
usposabljanja, ki bi prikrajšanim skupinam pomagali pri ponovnem vstopu na trg dela. Del njihovega 
transnacionalnega sodelovanja je, da si izmenjajo informacije o sebi, njihovih različnih okvirih in 
pristopih k razvoju paketa usposabljanja. Lahko pride do izmenjave nekaterih koristnih zamisli, vendar 
se to zgodi prej naključno kot namenoma, tako da v nekaterih primerih morda ne pride do nikakršnega 
koristnega prenosa znanja, izkušenj ali strokovnega znanja. 
 
Ta pristop k transnacionalnemu sodelovanju pomaga RP, da oceni in primerjalno analizira svoje 
lastne dejavnosti in rezultate v evropskem okviru. 

Nazaj na glavni dokument 
 
4) Model 2: Vzporedni razvoj inovativnih pristopov 
 
V tem modelu imajo partnerji skupen poseben cilj, ki si ga prizadevajo izpolniti, vendar pa delajo 
razmeroma neodvisno (vzporedno) drug od drugega za praktično uresničitev njihovega dela, 
povezanega z razvojem, preizkušanjem in potrjevanjem. Izmenjava izkušenj je manj splošna in bolj 
sistematično povezana s ciljem kot v prvem modelu. To je sistematičen poskus zagotoviti si podporo 
partnerjev s skupnimi cilji za razvoj inovativnosti.   
 
Ob upoštevanju predhodnega primera (Model 1) dve ali več razvojnih partnerstev sistematično ocenita 
in ovrednotita cilje drug drugega ter se dogovorita o skupnem nizu ciljev, pristopov, metod, meril 
vrednotenja itd. Vendar pa razvojna partnerstva pri izpolnjevanju ciljev in 
razvoju/preizkušanju/potrjevanju delajo razmeroma neodvisno drugo od drugega. Potem ko se 
dogovorijo o skupnem cilju, sistematično izmenjajo inovacije, odkritja in strokovno znanje. 
 
Tudi ta model transnacionalnega sodelovanja pomaga RP, da primerjalno analizira svoje lastne 
dejavnosti in rezultate. 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
5) Model 3: Uvoz, izvoz ali sprejetje novih pristopov in njihova prilagoditev lastnim razmeram 
 
Ta model je običajno različica ali nadaljevanje modela "vzporednega razvoja" (Model 2), ki nastopi, ko 
med transnacionalnim sodelovanjem postane očitno, da ima eno RP že precej "popolno" in potrjeno 
rešitev skupnega problema. V takem primeru transnacionalno sodelovanje partnerjem omogoča dostop 
do spoznanj, ki so drugemu partnerju že na voljo. 
 
V okviru tega modela dve ali več razvojnih partnerstev rutinsko souporabljata rezultate razvoja 
njihovega preizkušanja in potrjevanja, pri čemer razložita, kaj deluje in kaj ne, ter navedeta razloge za 
to. Vsak partner ima učinki od izmenjave izkušenj, ki prinese določene spremembe v vsebini, slogu in 
pristopu k izvirnim rešitvam. V takih primerih se izmenjava strokovnega znanja med razvojnimi 
partnerstvi osredotoči na iskanje načinov za njihovo nadaljnjo izboljšavo. 
 
Ta model transnacionalnega sodelovanja je mogoče dopolniti z oblikami "mentorstva" ali modeli 
izmenjave za lažji postopek prenosa in vključevanja. Vsebuje tudi vrsto 'shadowing', zlasti v primerih, 
kjer si eden ali več partnerjev prizadeva prenesti strokovno znanje in izkušnje od drugega, ki že ima 
obsežne izkušnje na izbranem področju.  

Nazaj na glavni dokument 
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6) Model 4: Skupni razvoj storitev, proizvodov ali sistema – delitev nalog s skupnim ciljem 
 
Ta model je pogosto posledica partnerstev, ki obstajajo že dlje časa. Obsega skupno dojemanje 
problema in namen poiskati skupno rešitev zanj, pri čemer se zavestno uporabijo posamezne 
prednosti. Opredelijo se koraki, potrebni za rešitev problema, nato pa se nastale naloge razdelijo med 
transnacionalne partnerje. 
 
Zopet se ob upoštevanju primera paketa usposabljanja (kot je opisan v Modelu 1) dve ali več razvojnih 
partnerstev na začetku dogovorita o skupnih ciljih in skupnem razvoju paketov usposabljanja. Razvojna 
partnerstva nenehno sodelujejo, da bi našla skupno "rešitev", ki ustreza njihovim posameznim 
potrebam, kar lahko vključuje dogovorjeno delitev dela in nalog glede na njihovo različno strokovno 
usposobljenost. V takih primerih je verjetno koristno oblikovati transnacionalno partnerstvo z enim ali 
več razvojnimi partnerstvi (v drugih državah članicah), ki imajo dopolnjujoče izkušnje in znanje ter vire. 
V tem okviru je verjetno, da bo moralo vsako RP, potem ko je bila dosežena skupna rešitev, skupni 
"proizvod" prilagoditi potrebam v svojih lokalnih okoliščinah. Potrebo po takem prilagajanju je treba 
upoštevati že na samem začetku, ko se obravnavajo možnosti za skupni razvoj skupnega proizvoda ali 
sistema s potencialnimi transnacionalnimi partnerji. 
 
V tem primeru je transnacionalno sodelovanje podobno "tesnemu medinstitucionalnemu 
sodelovanju", saj si dva ali več partnerjev prizadevata doseči vzajemne in enakovredne učinki v 
skupnem delovanju in medsebojnem razmerju. Ker bo razmerje verjetno dolgotrajno, bodo vzajemne 
učinki pogosto dosežene v daljšem časovnem obdobju in lahko izpadejo iz prvotno predvidenega. 

Nazaj na glavni dokument 
 
7) Model 5: Izmenjava ključnih akterjev/udeležencev usposabljanja/vodij usposabljanja in drugih 
 
Izmenjava udeležencev ali osebja med transnacionalnimi partnerji je dejavnost ali podmodel, ki 
običajno poteka vzporedno z enim ali več od drugih štirih modelov. Vendar pa morajo te dejavnosti 
presegati študijske obiske (sicer bi spadale k prvemu modelu sodelovanja). Obstajati mora natančna 
opredelitev posebnih ciljev izmenjave v zvezi z nadaljnjim razvojem in napredkom v smeri skupnih 
transnacionalnih ciljev. 
 
Ob upoštevanju predhodnega primera (v Modelu 4) bo transnacionalno sodelovanje verjetno izučinkilo 
dogovore za izmenjavo osebja (vodje usposabljanja, oblikovalci vsebine in sistema, udeleženci 
usposabljanja itd.) med transnacionalnimi partnerji za, na primer, preizkušanje in potrjevanje razvoja 
skupnih proizvodov/sistemov. Seveda bodo take izmenjave osebja učinkile tudi olajšanju skupnega 
oblikovanja in razvoja. 

Nazaj na glavni dokument 
 
8) Nekatera razvojna partnerstva bodo imela precej specifične zamisli o vrsti partnerjev v drugi državi 
članici, s katerimi bi želela sodelovati. To se bo verjetno zgodilo, če se bo razvojno partnerstvo 
ukvarjalo z zelo specifično temo ali natančno opredeljeno vrsto prikrajšanih oseb (npr. za rešitev 
dostopnosti do dela zaradi spola). Na splošno pa ni nujno, da partnerstva med razvojnimi partnerstvi v 
različnih državah članicah temeljijo na delu v okviru iste teme EQUAL. Delo s podobnimi vrstami 
organizacij, ki si prizadevajo rešiti problem iste vrste ali prizadevajo za vključitev podobne socialne 
skupine, je lahko enako pomembno. Pri načrtovanju transnacionalnosti in iskanju partnerjev je treba 
upoštevati vse teme EQUAL.  
 
Za več podrobnosti glej Poglavje 4, "Kako najti partnerje". 

Nazaj na glavni dokument 
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9) V izjavi o odobritvi subvencije se razvojnemu partnerstvu dodeli ena od prednostnih tem, ki jo izbere 
njihova država članica (glej nadaljevanje). Pri razvoju transnacionalnih partnerstev bodo razvojna 
partnerstva izbrala partnerje, ki delujejo v okviru iste ali drugih tem v eni ali več drugih državah 
članicah. Upravna dodelitev določeni temi ne sme omejevati obsega transnacionalnega sodelovanja, 
ampak mora pomagati zagotoviti jasno osredotočenost in razvoj skupnih ciljev pri pogajanjih o 
sporazumu o transnacionalnem sodelovanju in delovnem programu med partnerji.  
 
Pobuda EQUAL je v svoji usmeritvi tematska in ima 9 tem (glej Poglavje 1). Vse države članice so se 
dogovorile, da bodo v ospredje postavile tematsko področje, ki obravnava vključevanje prosilcev za 
azil. Poleg tega je večina držav članic v okviru svojih programov pobud Skupnosti (PPS) izmed 
preostalih osmih tem izbrala vrsto prednostnih področij. Pet držav članic (Češka republika, Nemčija, 
Grčija, Nizozemska in Portugalska) se je odločilo, da v ospredje postavijo vseh devet področij. Za 
popoln seznam prednostnih področij držav članic glej Poglavje 1. 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
10) Resnično učinkovito transnacionalno sodelovanje in partnerstvo zna biti drago v smislu človeških 
in finančnih virov, kar znova postavlja ovire temu, kar je mogoče realno doseči. Vodje partnerstev bi 
morali skupaj s svojimi transnacionalnimi partnerji natančno oceniti, koliko bo uresničitev ciljev stala v 
denarju in času, ter po potrebi biti pripravljeni, da prilagodijo cilje in s tem zagotovijo možnost njihove 
izpolnitve. 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
11) Čas in časovni načrt za predstavitev rezultatov je še en omejevalni dejavnik. Predložitev delovnega 
programa poteka v okviru faze izvajanja RP, to pa bo trajalo 2 do 3 leta. Dejavnosti razširjanja bodo 
potekale kot del izvajanja, vendar pa so lahko tudi ločena dejavnost, ki poteka vzporedno z izvajanjem 
inovativnosti. Za razvoj, preizkus in potrditev novih praks, sistemov in proizvodov je potreben čas, še 
več časa pa je potrebno za razširjanje in vključitev v prevladujočo politiko. Razvojna partnerstva se 
morajo tudi tu zavedati teh omejitev in ustrezno razviti dosegljive cilje. 
 

Nazaj na glavni dokument 
 

12) Bogata raznolikost evropskih lokalnih skupnosti, regij in držav članic zagotavlja obsežne priložnosti 
za učenje drug od drugega ter tvori podlago za načelo transnacionalnega sodelovanja v pobudi 
EQUAL. Vendar pa lahko raznolikost pomeni tudi težave, zlasti za tiste, ki še niso seznanjeni s 
transnacionalnim sodelovanjem v evropskem okviru. Razlike v kulturi, jeziku in pristopu lahko 
pomenijo, da je za nekatere stvari potrebno več časa in da jih je težje doseči. Predhodne izkušnje v 
transnacionalnem delovanju so ogromna prednost, saj tako veste, kaj lahko pričakujete. Če takih 
izkušenj nimate, sta okrepljen dialog in skrbno načrtovanje s potencialnimi transnacionalnimi partnerji 
na začetni stopnji odločilna za to, da bi lahko napovedali in premagali morebitne težave. 
 

Nazaj na glavni dokument 
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3 Priprave za transnacionalno sodelovanje 
 
1) Hipotetični primer v nadaljevanju povzema začetne odgovore, ki so jih razvili pobudniki RP kot odziv na 
zgoraj postavljena ključna vprašanja. Za EQUAL bodo ta vprašanja morala biti bolj kompleksna, saj bo 
EQUAL spodbujal transnacionalne povezave z več akterji in na več ravneh. 
 

 Primer prvega orisa transnacionalnih vidikov 
 

V našem RP predlagamo, da se na lokalni/regionalni ravni: 
 

1. izdela interaktivni paket o programih podprtega zaposlovanja, ki spodbujajo vključevanje 
invalidov v mala in srednje velika podjetja; 

2. paket usmeri na lastnike malih in srednje velikih podjetij ter svetovalce, ki delajo v agencijah 
za zaposlovanje.  

3. Znano, je da mala in srednje velika podjetja malo izkoriščajo finančne priložnosti in podporo, 
povezane s takimi programi zaposlovanja, ter da lastniki malih in srednje velikih podjetij vedo 
malo o tem. Projekt nam bo omogočil vzpostaviti tesnejšo povezavo med malimi in srednje 
velikimi podjetji ter agencijami za zaposlovanje, kar naj bi vodilo k zagotovitvi stalnih 
programov usposabljanja. 

4. Projekt je inovativen, ker si prizadeva zagotoviti informacije o novih programih za novo ciljno 
skupino na nov način, ki bo uporabnikom omogočil, da sami izračunajo morebitne finančne 
ugodnosti. 

 
Transnacionalni vidiki: 

5. Sam paket bo vseboval pomembne transnacionalne vidike, saj si prizadevamo zagotoviti 
primere uspešnosti takih programov drugod (v drugih državah članicah), poleg tega pa bo 
paket na voljo v večjezični obliki (tj. v vsakem od jezikov partnerjev).   

6. Proizvod bo razvila transnacionalna skupina, ki si bo izmenjala informacije in strokovno znanje 
ter skupaj izvedla primerjalno študijo. Opravljeni bodo študijski obiski, proizvod pa bo 
prilagojen okviru vsake sodelujoče države članice, v kateri bo tudi preizkušen in razširjen. 

 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
 
2) Kontrolni seznam potrebnih virov 
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Viri & pogoji Obstajajo Mogoče 
pridobiti 

Malo 
verjetno

sti 
za 

pridobit
ev 

Partnerska skupina s člani, ki imajo prave sposobnosti, znanje in 
izkušnje. 

 
[   ] 

 

 
[   ] 

  

 
[   ] 

 
 
Vodja skupine, ki se je pripravljen časovno žrtvovati, biti zavzet 
gostitelj transnacionalnih obiskovalcev in je dobro obveščen o 
transnacionalnih zadevah. 
 

[   ] [   ]  [   ] 

 
Dovolj časa, namenjenega skupini za transnacionalne elemente in 
druge dejavnosti RP. 
 

[   ] [   ] [   ] 

 
Jezikovno znanje ali razpoložljivost prevajalcev/tolmačev. 
 

[   ] [   ] [   ] 

    



Razpoložljivost pisarniških in komunikacijskih sistemov (telefoni, 
telefaksi, elektronska pošta, računalniki z dostopom do svetovnega 
spleta*, fotokopirni stroj(i)). 
 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 
 

 
Zavezanost ključnih akterjev vaše organizacije (direktor, višji vodilni 
delavci, drugi ključni člani ali osebje). 
 

 
[   ] 

 

 
[   ] 

 

 
[   ] 

 
 

Usmerjevalni odbor razvojnega partnerstva, ki vključuje privržence in 
organizacije, ki želijo biti povezane z vašim transnacionalnim delom, 
ga podpirati ali zagotoviti vire. 
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
Mehanizmi za prenos izkušenj in rezultatov s transnacionalnega dela 
na vse partnerje in udeležence RP ter ki jim bodo omogočili 
sodelovanje v procesih transnacionalnega učenja.  
 

 
 

[   ] 

 
 

[   ] 

 
 

[   ] 

 
* OPOMBA: Dostop do svetovnega spleta bo zelo pomemben pri iskanju transnacionalnih partnerjev 

z uporabo skupne podatkovne baze EQUAL (ECDB) in za registracijo sporazuma o 
transnacionalnem sodelovanju (STS). 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
 
 
 

3) Kontrolni seznam vprašanj o potencialnih partnerjih 
 

 Kakšne lastnosti (fizične, organizacijske, zgodovinske, upoštevajoč dejavnosti ali izkušnje) bi 
morali imeti potencialni partnerji? 

 Kakšne posebne prispevke (znanje, izkušnje, veščine itd.) pričakujete od potencialnega 
partnerja? 

 Ali zahtevate, da imajo potencialni partnerji predhodne izkušnje z delom v transnacionalnem 
okviru? 

 Ali obstajajo posebna merila, ki bi jih morebitni partnerji morali izpolnjevati, kot so lokacija, skupni 
jezik ali (recimo) izkušnje tesnega sodelovanja z malimi in srednje velikimi podjetji itd.? 

 Kaj lahko vi in vaš partnerski razvoj ponudita potencialnim partnerjem? 
 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
4) Profil vašega idealnega partnerja 
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Profil vašega idealnega partnerja 
Merilo Prednost za Zadovoljivo, če 
• Država 
• Vrsta organizacije, velikost 
• Konfiguracija trga dela (težava, ovira, 

dinamika) 
• Teme EQUAL 
• Pristop  
• Sektor 
• Področje sodelovanja 
• Izkušnje s področjem/temo 
• Vrsta zaželenih transnacionalnih 

dejavnosti 
• Predhodne transnacionalne izkušnje 
• Delovni jeziki 
• Druge organizacije v lokalnem 

  



partnerstvu/usmerjevalni skupini 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
 
5) Premagovanje kulturnih razlik: 
 

 Bodite odprtega duha. Sprejmite, da obstajajo tudi drugi načini dela. Bodite potrpežljivi. 
 Potrudite se pridobiti informacije o državi in kulturi vašega partnerja vnaprej in ne samo med 

sestanki. Informacijski viri so: splet, javne knjižnice; ustanove, kot so British Council, Goethejev 
inštitut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, mednarodne trgovinske zbornice in bolj 
specializirane ustanove, kot sta CEDEFOP (Evropski center za razvoj poklicnega 
usposabljanja) in ETF (Evropska ustanova za usposabljanje).  

 Ne zanašajte se samo na pisno komuniciranje. Vključite se v kulturo pogovorov. Ne 
uporabljajte ure za nadzorovanje časa. Imejte posluh za uradno in neuradno kulturo v drugih 
državah članicah. 

 Dogovorite se o skupnem partnerskem jeziku. To je lahko pogosto angleščina, vendar 
upoštevajte, da je lahko prvi tuji jezik nekaterih južnoevropskih partnerjev francoščina.  

 Zagotovite zadostne interne jezikovne zmogljivosti. Poskrbite za prevajanje in tolmačenje, če je 
to potrebno (ne pozabite predvideti sredstev za to, ker je drago). Bodite ustvarjalni pri iskanju 
pomoči, npr. osebni znanci, lokalni učitelji jezikov ali študentje.  

 Natančno se pogovorite z vašimi partnerji, kaj mislite z določenimi koncepti. Izdelajte glosar 
izrazov ali uporabite grafike in risbe, saj se boste s tem izognili kasnejšim nesporazumom.  

 Ko predsedujete sestanku, se prepričajte, da vsi razumejo razpravo in ji lahko sledijo. Redno 
povzemajte povedano in preverjajte razumevanje. Glavna poglavja zapišite na prekrivanko. 
Poskrbite, da ima vsak priložnost in dovolj časa, da izrazi svoje mnenje. 

 
 Nikoli ne podcenjujte pomena in vpliva jezika, zlasti če to ni vaš lastni. 
 Razjasnite, kakšna pooblastila imajo partnerji za sprejemanje odločitev o partnerstvu in 

njegovih sestankih.  
 Partnerjem predstavite kulturo vaše organizacije in poskušajte izvedeti čim več o kulturi njihove. 
 Ne bojte se spregovoriti na sestankih in izraziti dvomov, kadar je to ustrezno. Zapomnite si, da 

so sestanki najbolj neposreden način, da razjasnite vaše cilje in raziščete razlike v mnenjih. S 
tem se boste izognili kasnejšim razočaranjem. 

 Razložite prednosti vašega RP in vaše države. 
 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
6) Pri obravnavi teh vprašanj je treba upoštevati pet vrst seminarjev: 
 

• seminarji za posredovanje izkušenj, ki raziskujejo izkušnje ljudi, ki so izvajali medkulturne projekte, 
živeli v tujini in sodelovali pri medkulturnih pogajanjih itd.;  

 

• informacijsko usmerjeni seminarji niso seminarji v pravem pomenu besede, ampak pogosteje 
predavanja, ki dajejo splošne informacije o etnični in verski podobi kulturne regije ter njenem ozračju, 
političnem in socialnem okviru; 
 

• vedenjsko usmerjeni seminarji svetujejo o tem, kako se vesti, običajno v obliki pravil o tem, "čemu se 
je na vsak način treba izogniti"; na primer, da v Grčiji iztegovanje odprte dlani proti drugi osebi 
("moutza") velja za žalitev; 
 

• samorefleksijsko usmerjeni seminarji za doživetje in razumevanje lastnih odzivov na tuje in kulturno 
specifične norme in vrednote, ki so podlaga lastnih dejanj (običajno z uporabo kulturnih simulacij); 
 

• seminarji za razumevanje tujih kultur primerjajo kulturne standarde, ki urejajo sodelovanje med 
partnerji. Kulturni standardi so opredeljeni kot "vse vrste dojemanja, mišljenja, presojanja in ravnanja, ki 
veljajo za običajne, samoumevne, tipične in zavezujoče za večino določene kulture" ter s katerimi se 
presoja in ki urejajo posameznikovo lastno in tuje vedenje*. 

 
* Thomas, A. (Hrsg.) (1993). Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen: Hogrefe 
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Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
7) Pravice intelektualne lastnine in uporabniške pravice tretjih oseb 
 
Razvojna partnerstva morajo zagotoviti, da bodo vsi dobljeni rezultati (proizvodi, instrumenti, metode 
itd.) objavljeni in v celoti na voljo tretjim osebam, izključno za njihovo lastno uporabo. Ta obveznost 
velja tudi za rezultate skupnih transnacionalnih dejavnosti. Upoštevajte, da zakonodaja in povezani 
predpisi o prodaji proizvodov financiranih dejavnosti (in intelektualne lastnine) niso enotni po vsej 
Evropi. Vendar pa glede na uredbe o strukturnih skladih prihodek od prodaje, storitev, članarin itd. v 
pogodbenem obdobju predstavlja dohodek, ki zmanjša znesek sofinanciranja ESS. Zato morate za 
navodila zaprositi vaš organ upravljanja, če bi vaši rezultati lahko imeli komercialno vrednost in če 
načrtujete te rezultate komercialno uporabiti.  
 

Nazaj na glavni dokument 
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4 Kako najti transnacionalne partnerje 
 
 
1) Pri organiziranju vašega iskanja upoštevajte naslednja vprašanja: 
 

 Kdo je odgovoren za usklajevanje tega dela v vašem razvojnem partnerstvu in kakšna 
pooblastila je treba dati komu? 

 Kdo je odgovoren za navezovanje stikov? 
 Kako in s kakšnimi viri bo opravljeno iskanje? 
 Na podlagi kakšnih meril bodo partnerji končno izbrani in kdo jih bo izbral? 
 Kakšni so predvideni roki za različne stopnje te naloge? 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
 
2) V ECDB boste lahko iskali s pomočjo: 
 

iskanja po celotnem besedilu: omogoča vam oblikovanje poizvedbe na podlagi katerega 
koli niza črk (ključne besede) v vseh poljih podatkovne baze. Sistem vam omogoča tudi, 
da določeno besedo poiščete v določenem polju (npr. v opisu RP, v ciljih RP). Če želite 
po prvem iskanju natančneje opredeliti poizvedbo, lahko uporabite nadaljnja merila; 
 
kombiniranega/naprednega iskanja: omogoča iskanje z natančnejšimi merili, pri čemer 
kombinira različne filtre z možnostjo iskanja po celotnem besedilu. Na primer, lahko 
iščete besedo "izključenost" v polju "opis RP" (iskanje po celotnem besedilu), vendar 
samo med francoskimi in angleškimi razvojnimi partnerstvi, ki se ukvarjajo s temo 
"omogočanje lažjega dostopa na trg dela" (kombinirano/napredno iskanje). Razlika med 
kombiniranim in naprednim iskanjem je v številu filtrov, ki jih je mogoče uporabiti. 

Nazaj na glavni dokument 
 

 
 
3) Nekaj nasvetov za pomoč pri uporabi ECDB 
 

 Vedno začnite z jasno določitvijo bistvenih (tj. minimalnih) lastnosti, ki jih želite najti v 
potencialnih transnacionalnih partnerjih in njihovih delovnih programih. Začnite s kar se 
da širokim iskanjem, da ne bi izključili potencialno zanimivih partnerjev. 

 Navodila EQUAL so predhodno navajala, da bi morala razvojna partnerstva po možnosti 
izbrati partnerje, ki delujejo v okviru iste teme. Izkušnje kažejo, da si morate prizadevati 
za ustvarjalno razmišljanje o možnostih za razvoj transnacionalnega sodelovanja. 
Podobne dejavnosti je mogoče najti v več temah, odvisno od poudarka države članice v 
vsaki temi. 

 Ostanite pozorni na dejstvo, da se način razvrstitve vprašanj in problemov med devet tem 
EQUAL lahko razlikuje od ene do druge države članice. Na primer, usposabljanje za 
invalidne osebe lahko ustreza več kot eni temi. 

 Ne pozabite, da se ustvarjalna in inovativna partnerstva pogosteje oblikujejo, ko se 
združijo raznovrstni partnerji z različnimi izkušnjami in strokovnim znanjem (vendar 
skupnimi cilji).  

 Svoje iskanje začnite ožje opredeljevati šele, ko ste prepričani, da imate dovolj informacij 
za varno omejitev meril iskanja. 

 Zavedajte se, da so zlasti za iskanja v angleščini ali francoščini rezultati iskanja lahko 
samo povzetek originalne predložitve. 

 Bodite previdni pri razlagi rezultatov iskanja, saj imajo iste besede lahko različne pomene 
v različnih jezikih in kontekstih. Uporabite glosar na spletni strani EQUAL. 

 Bodite pripravljeni, da boste uporabili telefon, telefaks ali elektronsko pošto, da bi drugo 
RP zaprosili za pojasnilo ali širšo razlago.  
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 Ne pričakujte, da boste našli partnerje zelo podobne vašemu partnerstvu, ki se ukvarjajo 
z enakim problemom na enak način. Tudi če jih najdete, se vprašajte, ali bi se 
sodelovanje s takim partnerjem izplačalo. 

 Nazadnje se zavedajte politično korektnih "kodeksov" in terminologije ter ne sklepajte 
prehitro. O takih zadevah se posvetujte z vašo nacionalno podporno strukturo. 

 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
4) Na podlagi svojih programov pobud Skupnosti (PPS) je vsaka država članica določila svoje 
finančne omejitve izdatkov razvojnih partnerstev v pripravljalni fazi (prej Akcija 1). Kot del 
vzpostavljanja transnacionalnih partnerstev lahko razvojna partnerstva v nekaterih državah 
porabijo kar 40.000 evrov za raziskovalne obiske itd. V nekaterih primerih pa je omejitev 
lahko tako nizka, kot je 10.000 evrov. Teh razlik se morate zavedati pri načrtovanju 
raziskovalnih obiskov. Upoštevati morate, da so potencialni partnerji morda finančno bolj 
omejeni kot vi. Razlikuje se lahko tudi stopnja sofinanciranja, kar lahko nadalje vpliva na to 
dinamiko. Za vse podrobnosti o posamezni državi članici si oglejte informacije o 
transnacionalnosti za posamezno državo, ki so na voljo na spletni strani EQUAL od konca 
leta 2004. 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
5) Nekaj nasvetov za pripravo na začetni sestanek s potencialnimi partnerji: 
 

 Najboljši način za spoznavanje vaših partnerjev so osebna srečanja, na katerih lahko 
izveste več o organizacijah partnerjev in sistemih, v katerih delujejo. Najpomembneje je 
to, da imate čas za razpravo in vprašanja. 

 Vzemite si čas in pozorno prisluhnite vsakomur. Izučinkite to priložnost ter spoznajte cilje 
in metode različnih razvojnih partnerstev in kaj imajo skupnega različni akterji.  

 Poskrbite , da se boste sestali z ljudmi z različnimi vlogami in iz različnih organizacij, ki 
bodo ključni za vodenje RP – in ne samo svetovalci, ljudmi, ki vodijo sekretariat RP, ali 
predstavniki sponzorjev. 

 Pisno gradivo si izmenjajte pred sestankom: informacije o vašem RP in njegovi okvirni 
strategiji, vzrokih diskriminacije in izključenosti ter nacionalnih/regionalnih politikah in 
praksi usposabljanja ali zaposlovanja, ki se jih namerava lotiti vaše razvojno partnerstvo; 
morda oris ključnih akterjev RP in širših regionalnih/sektorskih politik, v katere spadajo. 

 Zavedajte se, da izrazi, kot so usposabljanje, izobraževanje, usmerjanje, svetovanje in trg 
dela, lahko v drugih državah pokrivajo drugačne vidike.  

 Iščite partnerje, ki bodo imeli združljive: glavne cilje in osrednje dejavnosti sodelujočih 
organizacij; pričakovanja glede izidov transnacionalnega dela; motivacijo in zavezo 
transnacionalnemu delu; način dela in odnos do tega; uporabo skupnega delovnega 
jezika. 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
 
 
6) Odločitve o transnacionalnem partnerju morajo temeljiti na: 
 

 dobrem razumevanju ciljev drug drugega ter poznavanju ključnih dejavnikov in omejitev, 
ki so podlaga njihovih dejavnosti;  

 razumevanju kulturnih, zakonodajnih in trgovinskih okvirov drug drugega; 
 seznanjenosti z organizacijsko strukturo in postopki drug drugega; 
 dopolnjevanju strokovnega znanja in izkušenj za spodbujanje inovativnosti: pazljivosti, da 

se izognete težnji po iskanju organizacij, ki so preveč podobne vaši; 
 dogovoru o preizkušenih sredstvih komunikacije; in 
 vzpostavitvi dobrih odnosov. 
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Nazaj na glavni dokument 
 
 
7) Pri pripravi prvega sestanka z enim ali več potencialnimi partnerji, mora organizacija 
gostiteljica upoštevati vrsto točk:  
 
 

 Razmislite o organizaciji uradnega sprejema, da bi dvignili lokalno ozaveščenost o 
strategiji RP in tesneje povezali ključne partnerje vašega RP. 

 Poskrbite, da bodo obiskovalci vnaprej obveščeni o logistični ureditvi (potovanje, 
nastanitev, urnik sestankov itd.) in da bo jasno, kdo plača katere stroške. 

 Skrbno organizirajte kraj(e) sestankov, poskrbite, da je na voljo vsa potrebna oprema in 
da deluje brezhibno ter da je ureditev ustrezna za uradne in neuradne izmenjave. 

 Razmislite o uporabi zunanjega strokovnjaka za spodbujanje razprave; če ga boste 
uporabili, poskrbite, da bo dobro obveščen vnaprej. 

 Pozorno načrtujte dnevni red in poskrbite, da bo za vse zadeve dovolj časa za razpravo 
in da bodo vsi sodelujoči lahko sodelovali.   

 Vsakemu udeležencu vedno dajte na voljo dovolj časa, da se predstavi, in poskrbite za to 
na začetku srečanja. To zagotavlja, da vsakdo spregovori med prvim sestankom, kar je 
pomembno za kohezijo skupine. 

 Poskrbite, da dnevni red vključuje priložnosti za vašega potencialnega partnerja, da 
predstavi svoje ozadje, svoje poglede in potrebe. 

 Izučinkite sestanek in dnevni red, da ugotovite, kateri viri so na voljo potencialnemu 
partnerstvu, katere vire je treba pridobiti in katere probleme je treba razrešiti.   

 Prizadevajte si zaključiti sestanek s pripravo osnutka začetnega programa dela in načrta 
ukrepov, postopkov, ki jih je treba izvesti itd.  

 Potrudite se izdelati in poslati pisni povzetek glavnih sklepov sestanka čim prej, saj lahko 
pisna zabeležka pomaga premagati vsako napačno razumevanje, nastalo zaradi 
jezikovnih ovir. 

 
 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
8) Države pristopnice septembra 2004: Bolgarija, Romunija, Turčija in Hrvaška.  
 

Države PHARE 
 
• Bolgarija 
• Romunija 

 
Za dodatne informacije pojdite na: http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Države, vključene v program TACIS, so: 
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http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm


• Armenija 

• Azerbajdžan 

• Belorusija 

• Gruzija 

• Kazahstan 

• Kirgizija 

• Moldavija 

• Ruska federacija 

• Tadžikistan 

• Turkmenistan 

• Ukrajina in 

• Uzbekistan 

 
Od leta 2003 v programu ALA:  
 

• Mongolija 

 
Za dodatne informacije pojdite na:  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
10) Države, vključene v program MEDA, so: 
 

• Alžirija 

• Egipt 

• Jordanija 

• Libanon 

• Maroko 

• Palestinske oblasti 

• Sirija 

• Tunizija in 

• Izrael 
 
Za dodatne informacije pojdite na: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/euro_med_partnership/ 
 
 
 

Nazaj na glavni dokument 
 

 
 
11) Države, vključene v program CARDS, so: 
 

• Albanija 

• Bosna in Hercegovina 

• Hrvaška 

• Federativna republika Jugoslavija 

• Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija 

 
Za dodatne informacije: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm  
 
 

Nazaj na glavni dokument 
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12) Za to vrsto dejavnosti je sredstva EU mogoče zagotoviti tudi prek programov PHARE, 
TACIS, MEDA in CARDS, čeprav se postopki in časovni okvir teh programov precej 
razlikujejo od pobude EQUAL. Ne da bi se spuščali v tehnične podrobnosti postopkov 



programiranja, je koristno poznati nekatere vidike, da bi lahko realno načrtovali 
transnacionalno delo s partnerjem, ki ni član EU.  
 
Prvič, pobudnik iz države, ki ni članica EU, nima dostopa do prej omenjenih sredstev, razen če 
njegova vlada prevzame pobudo in zaprosi Evropsko komisijo za financiranje projekta vrste EQUAL v 
okviru programa EU, do katerega je država upravičena (tj. v okviru PHARE za Romunijo, TACIS za 
Gruzijo itd.). Zahteva mora biti vključena v nacionalni program vrste PPS, ki je Komisiji predložen 
vsako leto ali vsaki dve leti.   
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 

5 Prvi koraki k 
transnacionalnemu sporazumu 

 
1) "V našem partnerstvu je bilo načelo od spodaj navzgor zelo pomembno. Za nas je bila 
vrednost našega mednarodnega sodelovanja in nacionalnih projektov v tem, da smo za 
oblikovalce projektov imeli invalide same."   

Nazaj na glavni dokument 
 

 
2) Imenovanje transnacionalnega koordinatorja 
 
Da bi bile dejavnosti transnacionalnega sodelovanja uspešne, morajo biti učinkovito vodene. Ne 
glede na to, o kakšnih ureditvah so se transnacionalni partnerji dogovorili za celotno usklajevanje 
transnacionalnih dejavnosti, se vsakemu RP svetuje, da imenuje transnacionalnega koordinatorja. 
Tak posameznik prevzame odgovornost v imenu RP in v skladu z jasnim pooblastilom za: 
 

• določanje in izbiro potencialnih transnacionalnih partnerjev; 
• pogajanje o sporazumu o transnacionalnem sodelovanju s transnacionalnimi 

partnerji; 
• razvoj in vodenje (s transnacionalnimi partnerji) načrta transnacionalnega dela; 
• spremljanje in ocenjevanje transnacionalnih dejavnosti; 
• organizacijo in upravljanje sestankov in dogodkov, ki jih gosti RP za obiske 

transnacionalnih partnerjev; 
• komuniciranje s člani RP in njihovo obveščanje o vseh transnacionalnih zadevah 

(vključno z odločanjem). 
 
Transnacionalni koordinator mora: 
 

• imeti predhodne izkušnje s transnacionalnim sodelovanjem; 
• poznati temo EQUAL, s katero se ukvarjajo RP in njegovi transnacionalni partnerji;  
• imeti znanje dogovorjenega delovnega jezika transnacionalnega partnerstva; 
• imeti posluh za kulturne razlike, zlasti tiste, ki se nanašajo na države transnacionalnih 

partnerjev; 
• imeti dobre sposobnosti komuniciranja; 
• imeti pogajalske sposobnosti; 
• imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti; 
• biti zavezan transnacionalnemu sodelovanju in dejavnostim. 

 
Vaše razvojno partnerstvo mora zelo jasno določiti delitev vlog in odgovornosti, zlasti tistih, ki so 
povezane s transnacionalnimi dejavnostmi, saj zapletene strukture razvojnih partnerstev (in 
različna udeležba akterjev razvojnega partnerstva v transnacionalnem sodelovanju) morda ne 
bodo vedno jasne tistim zunaj RP. Zlasti morajo razvojna partnerstva jasno opredeliti svoje 
strukture odločanja.  
 

Nazaj na glavni dokument 
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3) Realen sporazum 
Nekaj nasvetov, ki jih upoštevajte, ko poskušate doseči sporazum o delovnem programu in 
njegovih načrtovanih rezultatih. 
 

 
 Obvladujte vaše želje s stvarnostjo. Vaši cilji in načrtovani rezultati morajo upoštevati vire, 

ki so na voljo za njihovo izpolnitev, in izražati rezultate vaše "ocene zmogljivosti".  
 Skoraj samoumevno je, da vsi partnerji jasno razumejo cilje transnacionalnega 

partnerstva in čutijo, da so njihovi lastni.   
 Če partnerji lahko opredelijo skupen niz ciljev in se dogovorijo o njem, bodo ti cilji kot 

referenca v celotni fazi oblikovanja transnacionalnega sodelovanja in pri njegovi izvedbi. 
 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
4) Organizacijski modeli 
 

• Imenovanje enega transnacionalnega koordinatorja (središčni model): 
Izbran je en partner, ki privoli, da bo prevzel odgovornost za celotno vodenje
usklajevanje transnacionalnega delovnega programa. 

 in 

 
 
 

e 
a 

• Izmenična ali deljena koordinacija (model konzorcija): Vsak partner 
izmenoma prevzame odgovornost za vodenje in koordinacijo faze (ali 
transnacionalnega sestanka) ali za segment (naloge) delovnega programa v 
skladu s prej dogovorjenimi opredelitvami. Kadar boste uporabili ta model, ž
na začetku omejite naloge sekretariata ter razdelite naloge in odgovornosti z
vsakega partnerja. 

 
 

• Usmerjevalni odbor: Partnerji ustanovijo majhen usmerjevalni odbor, v katerem je 
zastopan vsak partner in ki prevzame celotno skupno odgovornost za vodenje in 
usklajevanje transnacionalnih dejavnosti. Predsedovanje se od enega do naslednjega 
sestanka lahko izmenjuje. Morda je primerno, da se najame ustrezen zunanji strokovnjak 
za podporo odbora. 

 
• Delovne skupine: Morda je koristno, da se ustanovijo delovne skupine z odgovornostmi 

za vodenje in usklajevanje posebnih segmentov delovnega programa, in s tem povezanih 
nalog, za globlji vpogled v določena vprašanja in boljši izkoristek posebnega strokovnega 
znanja med partnerji. 

 
(Tretji in četrti model se lahko povežeta s katerim koli od prvih dveh. Transnacionalna partnerstva 
pogosto ustanovijo usmerjevalni odbor, poleg tega, da imajo bodisi imenovanega bodisi 
izmeničnega koordinatorja, ki se sestaja relativno redko (morda samo trikrat ali štirikrat v 
celotnem trajanju partnerstva) in katerega naloga je zagotoviti bolj "politično" spremljanje sprejetih 
ukrepov.)  
 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
 
5) Jezik 

 71

 



 Dogovorite se, v katerem(-ih) jeziku(-ih) in za kateri namen bo potekalo vsakodnevno 
komuniciranje med transnacionalnimi koordinatorji. 

 Skupni jezik partnerstva je lahko pogosto angleščina, vendar upoštevajte, da je lahko prvi 
tuji jezik nekaterih južnoevropskih partnerjev francoščina.  

 Zagotovite zadostne interne jezikovne zmogljivosti. Poskrbite za prevajanje in tolmačenje, 
če je to potrebno (ne pozabite predvideti sredstev za to, saj je drago). Bodite ustvarjalni 
pri iskanju pomoči (npr. osebni znanci, lokalni učitelji jezikov ali študentje).  

 Natančno se pogovorite z vašimi partnerji, kaj mislite z določenimi koncepti. Izdelajte 
glosar izrazov, saj se boste s tem izognili kasnejšim nesporazumom. 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
6) Komuniciranje na začetnih stopnjah oblikovanja transnacionalnega partnerstva 
 
Pri opredeljevanju naslednjih korakov za razvoj in razjasnitev vsebine in načina prihodnjega 
sodelovanja poskrbite za učinkovito komuniciranje. Upoštevajte naslednje točke. 
 

 Med sestanki zagotovite stalen pretok informacij med transnacionalnimi partnerji.   
 Organizirajte redno povratno informiranje prek informativnih sestankov in dvostranskih ali 

uradnih srečanj v vašem RP ter poskrbite, da imajo vsi začasni dogovori, prebrani med 
pogajanji, o katerem koli od ključnih elementov sporazuma o transnacionalnem 
sodelovanju, podporo usmerjevalne skupine vašega RP in bodo sčasoma potrjeni.  

 Če je mogoče, vzpostavite komunikacijsko mrežo med vsemi interesnimi skupinami v 
razvijajočem se transnacionalnem sodelovanju, zlasti tistimi, ki morajo zagotoviti ustrezne 
prispevke, kot so elektronska skupina, okrožnica, redno osveževana spletna stran ali 
intranet. 

 Vse odločitve jasno potrdite v pisni obliki. Morda niso vsi enako razumeli povedano, poleg 
tega se načini komuniciranja razlikujejo med ljudmi in kulturami. To ne drži samo za 
komuniciranje med predstavniki transnacionalnih partnerstev, ampak tudi za razprave 
med člani RP.  

 Nenazadnje je treba obveze in dogovore izraziti v preprostih besedah in ne v 
diplomatskem jeziku.   
Kar zadeva nadaljnje dejavnosti, jasno in v pisni obliki navedite, kdo je privolil, da bo 
naredil kaj in do kdaj. 

 
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
7) Nekaj nasvetov za nadaljnje sestanke 
 

 Dogovorite se o pravilih komuniciranja med sestanki, ki jih morajo upoštevati vsi.  
 Izdelajte seznam državnih praznikov in počitnic v vsaki partnerski državi. Preverite, ali 

poznate redni delovni čas vsakogar. 
 Izdelajte jasno delitev nalog, tako da bo vsak poznal svoje odgovornosti.  
 Razpošljite dnevne rede in praktične dogovore dovolj zgodaj pred sestanki. Zapisnik 

razpošljite čim prej po sestankih.  
 

Nazaj na glavni dokument 
 
 
 
 
 
 
8) Prednosti in omejitve elektronske pošte: 
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 Elektronska pošta je zelo koristen pripomoček, vendar se ne zanašajte izključno nanjo. 
Neposreden osebni stik je odločilen za učinkovit potek stvari. Ta je pomembnejši v 
nekaterih državah članicah kot v drugih, zato uporabljajte tudi telefon.  

 Prepričajte se, da imate ažuriran seznam vseh kontaktnih oseb in naslovov. Poskušajte 
vztrajati, da ima vsakdo svoj osebni elektronski naslov, drugače se sporočila izgubijo. 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
 
9) Premagovanje kulturnih razlik:  
 

  
 

 Bodite odprtega duha. Sprejmite, da obstajajo drugi načini dela. Bodite potrpežljivi. 
 Potrudite se pridobiti informacije o državi in kulturi vašega partnerja vnaprej in ne samo med 

sestanki. Informacijski viri so: javne knjižnice; ustanove, kot so British Council, Goethejev 
inštitut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance française, mednarodne trgovinske zbornice, 
ambasade in bolj specializirane ustanove, kot sta CEDEFOP (Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja) in ETF (Evropska ustanova za usposabljanje); kolegi ali znanci s 
transnacionalnimi izkušnjami; publikacije prejšnjih projektov; vaša nacionalna podporna 
struktura.  

 Ne zanašajte se samo na pisno komuniciranje. Vključite se v kulturo pogovorov. Ne 
uporabljajte ure za nadzorovanje časa. Imejte posluh za uradno in neuradno kulturo v drugih 
državah članicah. 

 Dogovorite se o skupnem partnerskem jeziku. To je lahko pogosto angleščina, vendar 
upoštevajte, da je lahko prvi tuji jezik nekaterih južnoevropskih partnerjev francoščina.  

 Zagotovite zadostne interne jezikovne zmogljivosti. Poskrbite za prevajanje in tolmačenje, če 
je to potrebno (ne pozabite predvideti sredstev za to, ker je drago). Bodite ustvarjalni pri 
iskanju pomoči, npr. osebni znanci, lokalni učitelji jezikov ali študentje.  

 Natančno se pogovorite z vašimi partnerji, kaj mislite z določenimi koncepti. Izdelajte glosar 
izrazov, saj se boste s tem izognili kasnejšim nesporazumom. 

 Ko predsedujete sestanku, se prepričajte, da vsi razumejo razpravo in ji lahko sledijo. Redno 
povzemajte povedano in preverjajte razumevanje. Glavna poglavja zapišite na prekrivanko. 
Poskrbite, da ima vsak priložnost in dovolj časa, da izrazi svoje mnenje. 

 Nikoli ne podcenjujte pomena in vpliva jezika, zlasti če to ni vaš lastni. 
 Razjasnite, kakšna pooblastila imajo partnerji za sprejemanje odločitev o partnerstvu in 

njegovih sestankih.  
 Partnerjem razložite kulturo vaše organizacije in poskušajte izvedeti čim več o kulturi njihove. 
 Ne bojte se spregovoriti na sestankih in izraziti dvomov, kadar je to ustrezno. Zapomnite si, 

da so sestanki najbolj neposreden način, da razjasnite vaše cilje in raziščete razlike v 
mnenjih. S tem se boste izognili kasnejšim razočaranjem. 

 Razložite prednosti vašega RP in vaše države. 
 

 
Nazaj na glavni dokument 

 
______________________________________________________________
______ 
 
 
 

6 Izdelava vašega sporazuma o 
transnacionalnem sodelovanju 
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1) Transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi tematskimi mrežami razvojnih 
partnerstev  

 
Razvojna partnerstva bodo potrdila in razširjala svoje izkušnje in rezultate ter jih vključevala v 
prevladujoče usmeritve in politike ne samo v okviru tematskih mrež na nacionalni ravni, temveč tudi 
na evropski ravni. Delovne podlage za to raven sodelovanja bo usklajevala Evropska komisija, da bi 
olajšala:  

 
• tematske preglede strateških pristopov in doseženih rezultatov; 
• prepoznavanje dobre prakse, ki naj bi se izražala v nacionalnem akcijskem načrtu 

zaposlovanja in   
• postopkih nacionalnega akcijskega načrta za vključevanje; 
• razširjanje rešitev dobre prakse v forume za razpravo na evropski ravni. 

 
 

Nazaj na glavni dokument 
 

 
 
 
2) Razvojna partnerstva morajo določiti vsaj enega partnerja iz druge države članice. Sodelovanje je 
treba vzpostaviti med razvojnimi partnerstvi, ki jih države članice izberejo v okviru EQUAL; tako 
sodelovanje se lahko izjemoma razširi tudi na podobne projekte, ki potekajo v državi nečlanici, 
upravičeni do financiranja v okviru programov PHARE, TACIS ali MEDA. Države članice lahko 
opredelijo parametre za odstopanja od splošnega pravila, če je jasno določena potencialna dodana 
vrednost sodelovanja zunaj pobude EQUAL in če ti partnerji lahko dokažejo sposobnost kritja lastnih 
stroškov pri takem sodelovanju. 
 
Več podrobnosti lahko najdete v Poglavju 3 "Priprave za transnacionalno sodelovanje", Poglavju 4 
"Kako najti transnacionalne partnerje" in Poglavju 5 "Prvi koraki k sporazumu o transnacionalnem 
sodelovanju" 

Nazaj na glavni dokument 
 

 
3) STS (Uredi)  

TCA Id code: 31
 
Utemeljitev in cilji | Delovni program & metodologija dela | Finančne določbe | Organizacijska ureditev in 
ureditev odločanja | Postopki spremljanja in ocenjevanja | Drugo  
 
Sekretar (ustvarjeno samodejno) 
Vključena razvojna partnerstva (Uredi)  
 
A. Utemeljitev in cilji 
 
1. Skupni interesi/metodologija/osnovni problem (Uredi)  
Skupne zadeve (in razlike) so lahko navedene zelo ohlapno (npr.: "skupni osnovni problemi, 
ki obstajajo, so neenakost in ovire za zaposljivost, s katerimi se srečujejo socialno izključene 
prikrajšane skupine"). Jasno mora biti, ta je ta razdelek mišljen kot pomoč pri odkrivanju, kaj 
imajo razvojna partnerstva skupnega v svojih nacionalnih programih v smislu interesov, 
problemov in metodologij. Namen ni razložiti, kakšna bo njihova skupna metodologija (to je 
drugi korak).  
 
2. Spoznanja, pridobljena iz prejšnjih ustreznih ukrepov (Uredi)   
V tem delu naj bi partnerji usmerili svoje prihodnje sodelovanje z dogovorom o nekaterih 
načelih, izpeljanih iz svojih preteklih transnacionalnih izkušenj (nekateri STS preprosto 
zagotovijo seznam predhodnih projektov za vsako razvojno partnerstvo, to pa potem ni ravno 
koristno). 
 

3. Skupni cilji razvojnih partnerstev (Uredi)  
Kakšni so cilji vašega sodelovanja? Navedite podobnosti in razlike s cilji v nacionalnem delu. 
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4. Predvideni (skupni/dopolnjujoči) proizvodi/rezultati (Uredi)  
Tu je treba navesti podatke o predvidenih skupnih proizvodih, da bi videli morebitno 
dopolnjevanje z nacionalnim delom itd. 
 
5. Dodana vrednost na strategijo in pričakovani rezultati vsakega vključenega 
razvojnega partnerstva (Uredi)  
To določite čim natančneje ter v smislu možnih vplivov na organizacijo in dejavnosti razvojnih 
partnerstev, ne samo na končne upravičence ali na njihov okvir. 
 
6. Dodana vrednost in finančna sposobnost pridruženega(-ih) partnerja(-ev) (Uredi) 
 
Na vrh  
 
B. Delovni program & metodologija dela 
 
1. Predvidene transnacionalne dejavnosti 
 
a. Splošna transnacionalna strategija (Uredi)  
Tu navedite, kaj želite skupaj doseči s transnacionalnim delom. Opišite strategijo in pristop. 
Prepričajte se, da so naloge ali dejavnosti, opisane v nadaljevanju, jasno povezane z enim ali 
več cilji. 
 
b. Tipologija dejavnosti (Uredi)  

Vrsta transnacionalne dejavnosti Ocena (+ 
do ++++) 

Izmenjava informacij in izkušenj  
Vzporedni razvoj inovativnih pristopov  
Uvoz, izvoz ali sprejetje novih pristopov  
Skupni razvoj  
Izmenjava udeležencev usposabljanja/vodij usposabljanja  
 Drugo 
 
c. Opis dejavnosti/nalog (Uredi)  
 
Ime dejavnosti Opis 
1.  
2.  
3.  
… 
10. (največ 10) 

 

 
2. Metodologija za souporabo informacij, rezultatov in delovnih orodij (Uredi) 
 
3. Časovni načrt za mejnike, rezultate in dogodke (Uredi) 
 
Na vrh  
 
C. Finančne določbe  
1. Razčlenitev proračuna (EUR) za vsako dejavnost (Uredi)  
 
Dejavnosti RP1 RP2 RP3 RP... Skupaj 
1.       
2.       
3. …      
10.      
SKUPAJ      
 
2. Mehanizmi za delitev stroškov in preprečitev dvojnega financiranja (Uredi)  
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Delitev stroškov navede posamezne + skupne stroške po vrsti dejavnosti. 
 
Na vrh  
 
D. Organizacijska ureditev in ureditev odločanja 
 
1. Prispevek in odgovornost vsakega RP (Uredi)  
V tem razdelku lahko uporabite razčlenitev po dejavnostih, da bi bile stvari čim bolj jasne. 
 
2. Vloga in naloge sekretariata STS in zunanjega strokovnega znanja (če obstaja) 
(Uredi) 
Že na začetku razjasnite vloge koordinacije in/ali strokovnega znanja v transnacionalnem 
sodelovanju. Če se boste odločili zanju, zanju določite tudi finančne prispevke. 
 
3. Ureditev odločanja (Uredi) 
 
4. Delovni jezik(-i) (Uredi) 
 
Na vrh  
 
 
E. Postopki spremljanja in ocenjevanja 
1. Mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje transnacionalnih izkušenj in rezultatov 
(Uredi)  
Kaj je treba oceniti, kako, kdo bo ocenjeval in kdaj? 
 
2. Mehanizmi za posodobitev delovnega programa, metodologije dela in 
organizacijskih ureditev (Uredi)  
Bolje je, da se o načinu spreminjanja in posodabljanja dogovorite že na začetku. Bodite 
previdni, da ne bo ta postopek "pretežak", saj ga boste skoraj zagotovo morali izvesti. 
 
Na vrh  
 
F. Drugo 
1. Povezave z drugimi informacijami/gradivom (Uredi) 
 
2. Povezave (hiperpovezave) z drugimi jezikovnimi različicami STS (Uredi) 
Druge jezikovne različice STS morajo biti na voljo na spletnih straneh.  
 
3. Datumi (te verzije) STS 
1. Poslano v potrditev razvojnemu partnerstvu, odgovornemu za sekretariat STS  2
2. Potrjeno s strani vseh razvojnih partnerstev  
3. Odobreno s strani vseh organov upravljanja  
 

Nazaj na glavni dokument 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Skupne določbe za postopke predložitve, ocene in dodeljevanje donacij, dogovorjene med 
organi upravljanja v vseh državah članicah.  
 
Vse države članice bodo: 
 
časovno uskladile svoje urnike za ocenjevanje in dodeljevanje donacij na naslednji način: 

 76

http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=11
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=12
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=13
http://localhost:8100/jsp/TBC
http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=14
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=15
http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=16
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=17


• datum začetka transnacionalnega okna bo 1. januar 2005; 
• datum začetka izvajanja bo odvisen od zmožnosti posameznega razvojnega partnerstva, da 

zaključi pripravo in pošlje sporazum o razvojnem partnerstvu, vključno s sporazumom o 
transnacionalnem sodelovanju, organu upravljanja;   

• razvojna partnerstva bodo spodbujale, da čim prej predložijo dokument (predlog SRP in 
STS);  

• organi upravljanja bodo ocenili dokument v 8 tednih od prejema in se posvetovali z drugimi 
zadevnimi organi upravljanja. Organi upravljanja bodo podali pripombe in čim prej sporočili 
zahteve za spremembe predlaganega STS; 

 
podpirale dejavnosti iskanja partnerjev, tako da bodo svoje nacionalne podporne strukture 
pooblastile za pomoč razvojnim partnerstvom pri iskanju ustreznih partnerjev;  

 
olajšale izdelavo osnutkov sporazumov o transnacionalnem sodelovanju, tako da bodo 
zagotovile, da bodo razvojna partnerstva imenovala in pooblastila kontaktno točko za 
transnacionalno sodelovanje;  
 
olajšale predložitev sporazumov o transnacionalnem sodelovanju, tako da bodo v skladu z 
nacionalnimi pravili in prakso določile jezik(-e), v katerih je treba predložiti osnutek in končne 
verzije STS; 
 
uporabljale skupna merila za ocenjevanje sporazumov o transnacionalnem sodelovanju, zlasti 
z uporabo kakovosti in doslednosti predlaganih osrednjih elementov ter skladnosti z zadevnim 
sporazumom o razvojnem partnerstvu kot glavna merila za ocenjevanje in kot dogovorjena merila 
za pripombe ali ugovore v postopku posvetovanja;  
 
se medsebojno posvetovale pred odobritvijo katerega koli STS, da bi zagotovile, da bo 
odobritev vseh zadevnih organov upravljanja temeljila na isti različici STS;   
 
uporabljale skupni postopek posvetovanja tudi za naknadne pomembne revizije STS za 
primere, v katerih je bila spremenjena bodisi vsebina delovnega načrta STS ali sestava 
transnacionalnega partnerstva (transnacionalnemu sodelovanju so se pridružili novi partnerji, npr. 
pridruženi partnerji ali razvojna partnerstva EQUAL, ali pa so partnerji izstopili);   
 
zmanjšale število izstopov, zlasti z: 

• izbiro razvojnih partnerstev za pripravljalno fazo (Akcija 1) na podlagi razumnih meril;   
• svetovanjem razvojnim partnerstvom, da vzpostavijo transnacionalna partnerstva z več kot 

enim partnerjem, vendar ne s preveč partnerji; 
• podelitvijo nacionalni podporni strukturi pomembne vloge v svetovanju in usmerjanju, da bi 

zagotovile visoko kakovost SRP in STS, in s tem, da je večino razvojnih partnerstev 
(izbranih za pripravo) mogoče potrditi za fazo izvajanja; 

• odobritvijo pogojnega podaljšanja dejavnosti v pripravljalni fazi do treh mesecev za osirotela 
razvojna partnerstva, če vsi "preventivni" ukrepi spodletijo, zlasti v izjemnih primerih, ko: 

− je bilo treba odobritev STS odložiti zaradi težav s časovno uskladitvijo odločanja med organi 
upravljanja,   

− (edini) transnacionalni partner ni bil odobren, vendar pa je osirotelo RP visoko usposobljeno in 
ima poseben pomen za organ upravljanja. 

 
 

Nazaj na glavni dokument 
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8 Finančno načrtovanje 
 
 
1) Celotni transnacionalni proračun 
 

Primeri možne razdelitve stroškov skupnih dejavnosti med razvojna partnerstva 
- Načeli vzajemnosti in delitve stroškov - 

 
Dejavnost Pravilo dodelitve Razvojna partnerstva 

  RP A RP B RP C 
 Študija diskriminacije 10 -- -- 

 Pribor za usposabljanje -- 10 -- 
 Skupno gradivo 

 
Vzajemnost 

pod enakimi pogoji -- -- 10 
ali 

Modul usposabljanja 12 -- -- 
Multimedijski proizvod -- 15 -- 

Konferenca -- -- 18 
Objava 

 
Vzajemnost 

pod različnimi pogoji 
4 : 5 : 7 -- -- 3 

 
CD-ROM Delitev stroškov 

pod enakimi pogoji 
20 20 20 

ali 
 

Primerjalna študija trga dela 
Delitev stroškov 

pod različnimi pogoji 
30 : 40 : 30 

15 20 15 

 

• Načelo vzajemnosti: vsako razvojno partnerstvo krije stroške ene od skupnih dejavnosti. Te dejavnosti imajo 
lahko enakovredne stroške (vzajemnost pod enakimi pogoji) ali različne stroške (vzajemnost pod različnimi 
pogoji). Eno RP je lahko finančno odgovorno za več dejavnosti kot druga razvojna partnerstva.  

 

• Načelo delitve stroškov: določeno dejavnost plačajo vsa vključena razvojna partnerstva. Skupni strošek 
dejavnosti si lahko različna RP delijo enakovredno (delitev stroškov pod enakimi pogoji) ali pa si ga delijo v 
skladu z dogovorjeno formulo (npr. 40 % RP B in po 30 % RP A in C) – delitev stroškov pod različnimi pogoji.  

 
 

Nazaj na glavni dokument 
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