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Izvještaj o radu Hrvatske mreže za ruralni razvoj - HMRR 

u razdoblju između 27. svibnja 2014. i 4. ožujka 2015. 
 

Uvod – Okvir našeg djelovanja 

 

Prvi put se u našem godišnjem izvještaju osvrćemo na razdoblje u kojem je Republika Hrvatska 

članica Europske unije. Provedba mjera  predpristupnog programa IPARD još traje, bez novih 

natječaja. RH je koncem listopada 2014. zaključila s Europskom komisijom Partnerski sporazum, 

ključni plansko-programski dokument za korištenje pet strukturnih i investicijskih fondova za rast i 

radna mjesta u proračunskom razdoblju 2014-2020. Pred Hrvatskom je izazov korištenja više od 

10 milijardi EUR-a koje treba iskoristiti do 2023. Ruralni razvoj financirat će se s preko dvije 

milijarde EUR-a Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj (EAFRD) kroz ostvarivanje 

Programa ruralnog razvoja koji još čeka zeleno svjetlo Europske komisije.  

Pristup LEADER u novom programskom razdoblju nastavljamo provoditi u nešto širem okviru 

"razvoja kojeg vodi zajednica" (Community-led Local Development - CLLD). Hrvatska za CLLD  u 

razvoju ruralnog prostora planira izdvojiti 3% sredstava namijenjenih ruralnom razvoju što je 

najniža stopa od svih zemalja članica. CLLD će se provoditi i u sektoru ribarstva, koristiti dobra 

iskustva LAG-ova za osnivanje FLAG-ova i  financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 

(EMFF). Ova dva usmjerenja će se odvojeno financirati prema „mono-fondovskom“ pristupu. Ipak, 

određene aktivnosti vezane uz razvoj ruralne Hrvatske moći će koristiti i druge fondove uz 

preduvjet komplementarnosti odnosno izbjegavanja dvostrukog financiranja. 

Nadamo se uspješnijem korištenju sredstava europskih fondova u novom razdoblju od stope 

korištenja potpore IPARD-a za koju Ministarstvo poljoprivrede procjenjuje da će iznositi preko 60% 

raspoloživih sredstava. S druge strane, zabrinjava nas općenito niska razina sposobnosti 

potencijalnih korisnika za prijavu na natječaje za potporu ruralnom razvoju što smo ustanovili u 

pripremi izvještaja iz sjene o provedbi IPARD-a u razdoblju 2010.-2012.   

 U prijedlogu novog Programa ruralnog razvoja nalazimo novu definiciju ruralnog područja 

Hrvatske, bitno različitu od one ranije. Za potrebe PRR-a, ruralno područje obuhvaća čitav teritorij 

Hrvatske izuzevši administrativna središta četiri grada  (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek). Takva 

definicija obuhvaća 3,217.117 stanovnika (75.08% ukupnog stanovništva) i 56,164 km² (99.24% 

ukupnog područja RH) te naglašava  ruralni karakter čitave Hrvatske. 

U razvoju ruralnog područja u europskim državama civilni sektor ima sve naglašeniju ulogu kroz 

doprinos razvoju participativne demokracije. Poruke ruralnih zajednica čuju se na nacionalnim i 

regionalnim ruralnim parlamentima, a od 2013., kad je u Bruxellesu održan prvi Europski ruralni 

parlament, i na europskoj razini. Očekujemo da će prvi Hrvatski ruralni parlament potaknuti 

zalaganje svih dijelova hrvatskog društva na suradnju u  rješavanju problema ruralnog razvoja te 

da ćemo u drugoj polovici 2015., u Austriji, na drugom Europskom ruralnom parlamentu moći 

nastupiti s povoljnim odjecima našeg skupa i dobrim očekivanjima.     
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Postignuća HMRR-a u se navode prema redoslijedu i opisu ciljeva određenih Strateškim planom: 

1. Zagovaranje interesa dionika iz ruralnih zajednica u kreiranju i provedbi 

javnih politika 

 

U fokusu djelovanja HMRR-a i dalje je provedba pristupa LEADER. HMRR je pratio i izvještavao o 

djelovanju LAG-ova. HMRR još uvijek jedini javno objavljuje osnovne informacije o LAG-ovima: 

prati veličinu područja i broj stanovnika, broj zaposlenih u LAG-u, podatke o projektima, 

izvorima financiranja i kontaktne podatke: http://www.hmrr.hr/hr/leader/hrvatski-lagovi/ 

Predstavnici HMRR-a su sudjelovali u kreiranju, poboljšavanju i praćenju provedbe javnih 

politika kako slijedi: 

Privremeni Odbor za praćenje provedbe 

Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske 2014. - 2020. (od 2014.) 

Višnja Jelić Mück / HMRR, članica 

Marina Koprivnjak / HMRR, zamjenica 

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi 

Podmjere 19.1.“Pripremna pomoć“ u okviru 

LEADER mjere koja je sastavni dio Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. - 2020. (2014.) 

Marina Koprivnjak /  HMRR, članica 

Mihaela Lončar / LAG Podravina, zamjenica 

Europski gospodarski i socijalni odbor (od 

2013.) 

Lidija Pavić-Rogošić / ODRAZ-HMRR, članica  

(predstavnica udruga) 

Višnja Jelić Mück / ODRAZ-HMRR, zamjenica  

Dunavski forum civilnog društva (od 2011.) Tihana Fabijanić / Hrvatska sekcija Ecovast-a 

Odbor za praćenje provedbe IPARD-a (2010.-

2014.) 
Višnja Jelić Mück / HMRR, članica 

Marina  Koprivnjak / HMRR, zamjenica 

 

2. Umrežavanje i informiranje članica i dionika koji rade na ruralnom razvoju  

 

Informiranje  

Web-stranica - HMRR izvješćuje o novim članovima, novim LAG-ovima u Hrvatskoj, propisima, 

pravilnicima, priručnicima, člancima, natječajima i dr. Ističemo zahtjevnu aktivnost praćenja 

LAG-ova u Hrvatskoj što se objavljuje na web-stranici uz kartografski prikaz i osnovne podatke. 

HMRR nastavlja pratiti stanje i trendove na području provedbe LEADER-a u Hrvatskoj i Europi, 

obavještavati o novim usmjerenjima politike ruralnog razvoja (CLLD) i novim programskim 

paketima 2014.-2020.   

Facebook fan-page (https://www.facebook.com/Hrvatska.mreza.za.ruralni.razvoj) - 

objavljujemo zanimljive obavijesti o aktivnostima i događajima koji su vezani uz aktivnost LAG-

ova, članica, ruralnu Hrvatsku i ruralni razvoj općenito. Facebook fan-page  ima 1.492 fana. 

E-bilten HMRR Info - izlazi u Mail chimpu, koji omogućava pregled analitike. Bilten sadrži kratke 

prikaze događaja koji se vezuju na opširnije opise na web-stranici. Dostavlja se na 1.128 adresa. 

U izvještajnom razdoblju poslano je 9 e-biltena.  

http://www.hmrr.hr/hr/leader/hrvatski-lagovi/
https://www.facebook.com/Hrvatska.mreza.za.ruralni.razvoj
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HMRR Glasnik – pokrenut je u jesen 2013. sa željom da ojača koheziju članstva. Izlazi dva puta 

godišnje i objavljuje se na webu. Glasnik je zanimljiv i čitateljima u susjednim zemljama. Urednik 

HMRR Glasnika je Nikša Božić / Ecovast. U listopadu 2014. je izdan 4. broj HMRR Glasnika. 

Predstavnici inicijativa, LAG-ova i drugih dionika ruralnog razvoja često se javljaju HMRR-u kako 

bi dobili obavijesti, konzultacije ili odgovore na pitanja. Komunikacija se uspostavlja e-mail 

listom putem koje se tjedno šalju informacije o događanjima, zanimljivostima, natječajima, 

pozivima na suradnju i sl.  

Informiranje, konzultacije, sudjelovanje na skupovima i stručnim putovanjima otvoreno je i 

zainteresiranim organizacijama i pojedincima izvan članstva.  

 

Suradnja  

Nastavljena je dobra suradnja s Geografskim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u 

Zagrebu uključujući susret sa studentima u okviru kolegija Restrukturiranje ruralnih područja, 

stručne konzultacije i sudjelovanje na skupovima. U listopada 2014. dogovorena je suradnja sa 

HMRR-om na projektu CRORURIS kojeg vodi docent Aleksandar Lukić. 

HMRR je u izvještajnom razdoblju surađivao s Udrugom gradova, Udrugom općina, CEDRA-om, 

LEADER mrežom Hrvatske, Zadrugom za Etično financiranje, GTF-Inicijativa za održivi rast, 

Udrugom mladih poljoprivrednika, Udrugom OPG-a Hrvatske "Život", Zajednicom županija i 

drugima.  

 

Članstvo i suradnja s mrežama 

Članstva u mrežama stalni su izvori informacija i saznanja o novim usmjerenjima europske 

politike ruralnog razvoja, komentarima tih usmjerenja te o mogućnostima međunarodne 

suradnje i partnerstva.  

PREPARE - Od 29. siječnja 2010. HMRR je član ugledne europske mreže PREPARE - Partnerstvo 

za ruralni razvoj. Članovi PREPARE-a su europske i nacionalne organizacije za ruralni razvoj koje 

pripadaju civilnom sektoru. Predstavnice HMRR-a u PREPARE-u su Višnja Jelić Mück  i Marina 

Koprivnjak . 

ELARD - HMRR je član ELARD-a - Europske udruge LEADER za ruralni razvoj od 14. lipnja 2011. 

Predstavnica HMRR-a u ELARD-u je Dragica Roščić / LAG Adrion, zamjenik Igor Matek / LAG 

Zeleni trokut.  

BRDN - 9. rujna 2014. HMRR je postao član BRDN-a – Balkanske mreže za ruralni razvoj. 

Osnivanje BRDN-a je pokrenula Stalna radna grupa za ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi 

(Rural Development Standig Working Group - SWG) čiji su članovi ministarstva poljoprivrede s 

područja bivše zajedničke države, osim Slovenije i Hrvatske koje imaju status promatrača. 

Predstavnik HMRR-a u BRDN-u je Matija Zamljačanec / LAG Izvor. 

U Sarajevu je 25. travnja 2014., nakon višegodišnjih priprema, osnovana Mreža za ruralni 

razvoj u Bosni i Hercegovini za čije se je osnivanje HMRR kontinuirano zalagao. 
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3. Edukacija i razmjena znanja 

Skupovi, radionice, stručna putovanja 

HMRR i udruge članice nastavljaju pružati aktivnu podršku razvoju LAG-ova u područjima na 

kojima djeluju u širokom rasponu od savjetodavne i tehničke pomoći do edukacije. HMRR 

nastavlja pratiti i podupirati neodabrane LAG-ove i LAG-ove u osnivanju vodeći računa o 

ravnomjernom razvoju i pravu na dobru kvalitetu života u svim dijelovima ruralne Hrvatske. 

Sudjelovanje na skupovima i stručnim putovanjima u pravilu je bilo otvoreno i zainteresiranim 

organizacijama izvan članstva. 

Sudjelovanje na sastancima, stručnim skupovima i studijskim putovanjima korišteno je kao 

prilika za informiranje o Mreži, LAG-ovima, o dostignutoj razini provedbe LEADER-a u Hrvatskoj 

te za zagovaranje međunarodne suradnje na projektima ruralnog razvoja. 

Stručni skupovi koje je HMRR organizirao i/ili na kojima je HMRR promovirao djelovanje LAG-

ova: 

 Radionica "Teritorijalna i demografska obilježja u novoj definiciji lokalne akcijske grupe 

(LAG) prema prijedlogu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020." u organizaciji HMRR-a, 

Lonjsko polje, 29. svibnja 2014., članovi + LAG-ovi 

 Radionica "Uloga lokalne zajednice u zaštiti prirodnog okoliša" u organizaciji HMRR-a, 

Lonjsko polje, 30. svibnja 2014., članovi + LAG-ovi 

 Radionica "1. godina provedbe mjere 202 (LEADER) unutar IPARD programa" u 

organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Tuheljske toplice, 6. lipnja 2014., Marina 

Koprivnjak 

 14. sjednica Odbora za praćenje provedbe IPARD programa + obilazak uspješnih 

projekata IPARD programa, Osijek, 11.-13. lipnja 2014., Marina Koprivnjak 

 LAG summer fest u organizaciji LAG-a Laura,  Biograd na Moru, 04.-06. srpnja 2014., 

LAG-ovi/članovi 

 1. sjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika o provedbi Podmjere 19.1.“Pripremna 

pomoć“, Zagreb, 16. srpnja 2014., Marina Koprivnjak 

 2. sjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika o provedbi Podmjere 19.1.“Pripremna 

pomoć“, Zagreb, 23. srpnja 2014., Marina Koprivnjak 

 Sekcija NAT - Poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš/EGSO, Bruxelles, 18. srpnja 2014., 

Lidija Pavić-Rogošić 

 PREPARE gathering 2014, Finska/Estonija, 05.-09. rujna 2014., Marina Koprivnjak 

 5. sastanak skupštine Balkanske ruralne mreže (BRDN-a), Struga/Makedonija, 10.-12. 

rujna 2014., Matija Zamljačanec 

 Izlaganje o provedbi IPARD-a i situaciji u ruralnom razvoju u RH u sklopu seminara za 

predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, TAIEX/DG Enlargement, Bruxelles, 17.-18. 

rujna 2014., Višnja Jelić Mück 

 Nacionalna konferencija "Volontiranje mladih u sustavu odgoja i obrazovanja"/HMVC i 

VCZ, Zagreb, 22. rujna 2014., Marina Koprivnjak 

 Konferencija "Suradnjom do lokalnog energetskog razvoja" u organizaciji DOOR-a, 

Karlovac, 26. rujna 2014., Marina Koprivnjak 

 Public hearing: Community Led Local Development (CLLD) as a tool of Cohesion Policy 

2014-2020 i Radna grupa za izradu mišljenja o CLLD/EGSO (Europski gospodarski i 

socijalni odbor), Bruxelles, 29. rujna 2014., Lidija Pavić-Rogošić 

 Godišnja skupština ELARD-a, Bruxelles, 30. rujna 2014., Igor Matek i Lidija Pavić-Rogošić  
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 Sekcija NAT - Poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš/EGSO, Bruxelles, 02. listopada 2014., 

Lidija Pavić-Rogošić 

 Predstavljanje Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. s naglaskom na Podmjeru 19.1. 

"Pripremna pomoć“ na Skupštini LAG-a Zapadna Slavonija, Nova Gradiška, 06. listopada 

2014., Marina Koprivnjak  

 Konferenciju „Izvori financiranja EU projekata-mogućnosti i izazovi“ u organizaciji 

Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, 15. 

listopada 2014., Marina Koprivnjak 

 Okrugli stol i radionica "Ruralni razvoj Hrvatske na pragu prvog programskog razdoblja 

u Europskoj uniji" u organizaciji HMRR-a i Udruge MI, Split, 17. listopada 2014.,  

 Studijski posjet Mreže za ruralni razvoj Kosova u organizaciji Hrvatske zajednice 

županija, Zagreb, 22. listopada 2014., Marina Koprivnjak 

 Sekcija ECO - Ekonomska i monetarna unija, gospodarska i društvena kohezija - rasprava 

o mišljenju o CLLD, Bruxelles, 30. listopada 2014., Lidija Pavić-Rogošić 

 Okrugli stol Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Zagreb, 31. listopada 2014., 

Višnja Jelić Mück 

 Sekcija NAT - Poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš, Bruxelles, 12. studeni 2014., Lidija 

Pavić-Rogošić 

 Radna grupa za izradu mišljenja o CLLD, Bruxelles, 18. studeni 2014., Lidija Pavić-

Rogošić 

 15. sjednica Odbora za praćenje provedbe IPARD programa + obilazak uspješnih 

projekata IPARD programa, Dubrovnik, 18.-20. studeni 2014., Višnja Jelić Mück 

 Saborski odbor, "Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske", Zagreb, 28. studenog 2014., Tomislav Panenić i Vlado Jurčić 

  Radionica "Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija" u 

organizaciji Ministarstva poljoprivrede MP u suradnji sa Ministarstvom financija, Zagreb, 

08. prosinca 2014., Marina Koprivnjak 

 Svečanost obilježavanja prestanka ugovaranja IPARD projekata, Zagreb, 12. prosinca 

2014., Marina Koprivnjak 

 2. sjednica privremenog Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za 

razdoblje 2014.-2020., Zagreb 19. siječnja 2015., Višnja Jelić Mück 

 Predstavljanje kalendara natječaja i poziva u 2015. i radionica za moguće prijavitelje na 

natječaje "Demokratizacija i ljudska prava" i "Podrška inovativnim inicijativama za djecu 

i mlade u lokalnim zajednicama" u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga 

društva, Zagreb, 22. siječnja 2015., Julia Bakota 

 Predavanje Nikše Božića 'Zaštita arhitektonskog naslijeđa ruralnih naselja i malih 

gradova - iskustva ECOVAST-a', Zagreb, 27. siječnja 2015., Julia Bakota 

 Godišnja skupština ELARD-a, Bruxelles, 27.-28. siječnja 2015., Dragica Roščić 
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Priprema prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta 

HMRR organizira prvi Hrvatski ruralni parlament u suradnji s Udrugom za kreativni razvoj Slap, 

gradom Beli Manastir i LAG-om Baranja. Ovaj trodnevni događaj će se održati 16.-18. travnja 

2015. u Baranji. Aktivnosti pripreme prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta su sljedeće:  

 Sastanak s Janom Marincem, predsjednikom Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika - 

HUMP, Zagreb, 15. rujna 2014., Višnja Jelić Mück i Marina Koprivnjak  

 Dogovor o organizaciji Prvog hrvatskog ruralnog parlamenta na sastanku sa Željkom 

Kraljičkom, dožupanom Osječko-baranjske županije (pridruženi sudionik: Vedran 

Marić/HUMP), Osijek, 30. rujna 2014., Višnja Jelić Mück, Marina Koprivnjak, Ivan Doboš i 

Lidija Dabić 

 Sastanak delegacije HMRR-a s predsjednikom RH Ivom Josipovićem, Zagreb, 10. 

listopada 2014., Višnja Jelić Mück, Marina Koprivnjak, Aleksandar Lukić, Matija 

Zamljačanec, Tomislav Panenić i Sonja Vuković 

 Sastanak i dogovor oko brošure 'Ususret Prvom hrvatskom ruralnom parlamentu', 

Zagreb, 24. studenog 2014., Višnja Jelić Mück, Marina Koprivnjak, Nikša Božić i 

Aleksandar Lukić 

 Okrugli stol "Ususret prvom Hrvatskom ruralnom parlamentu" u organizaciji HMRR-a i 

Slapa, Lužnica/Zaprešić, 27.-28. studenog 2014., 33 sudionika, predstavnika dionika 

ruralnog razvoja 

 Predstavljanje prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta na Forumu o Operativnom 

programu "Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje 2014-2020. u organizaciji 

LAG-a Baranja, Beli Manastir, 23. prosinca 2014., gost govornik: Marina Koprivnjak 

 Izrada nacrta programa i okvirnog proračuna HRP-a, siječanj 2015. – Sonja Vuković i 

Lidija Dabić 

 Sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede (Nada Trgovčević Letica, Ivan 

Ciprijan, Vlatka Pavlinić), Zagreb, 09. veljače 2015., Višnja Jelić Mück, Marina Koprivnjak 

i Nikša Božić 

 Sastanak s Franjom Lucićem, predsjednikom Odbora za poljoprivredu, Zagreb, 12. 

veljače 2015., Višnja Jelić Mück i Marina Koprivnjak 

 Sastanak s udrugom OPG-a Hrvatske „Život“ (Antun Laslo, Robert Hadžić, Miroslav 

Kovač, Marko Šalković) Zagreb 16. veljače 2015., Višnja Jelić Mück i Marina Koprivnjak 

 Sastanak Organizacijskog odbora prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta, Zagreb 25. 

veljače 2015., Višnja Jelić Mück, Nikša Božić, Maja Božičević Vrhovček, Ivan Doboš, 

Matija Zamljačanec, Lidija Dabić, Ante Vekić, Marina Koprivnjak, Julia Bakota 

 Sastanak s predstavnicima Etične banke (Krešimir Prevendar i Goran Jeras), Zagreb 2. 

ožujka 2015., Višnja Jelić Mück, Marina Koprivnjak i Julia Bakota 
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4. Organizacijski razvoj 

 

Članstvo HMRR - Novi članovi su: LAG-ovi Bosutski niz i Zrinska gora-Turopolje (primljeni na 

sjednici godišnje skupštine 2014.), LAG Laura, LAG Lika, LAG Moslavina i LAG Srijem. Iz članstva 

su istupili: Žmergo, Smart i TINTL koji žele nastaviti suradnju s HMRR-om. LAG Četiri rijeke se 

pripojio LAG-u Zrinska gora-Turopolje. HMRR danas ima 34 člana, od kojih je 19 LAG-ova. 

Upravni odbor izabran 2013. nastavio je raditi u sastavu: Maja Božičević Vrhovčak (DOOR), 

Nikša Božić (Hrvatska sekcija Ecovasta), Ivan Doboš (LAG Baranja), Višnja Jelić Mück (ODRAZ) i 

Matija Zamljačanec (LAG Izvor). Sastao se dvaput i to:  

- Split 16. listopada 2014. (UO-25)  

- Zagreb 30. siječnja 2015. (UO-26) 

U nastojanju da potakne i ojača uključenost i doprinos članova, ali i vidljivost HMRR-a u 

različitim dijelovima Hrvatske, UO je svoju 25. sjednicu organizirao u Splitu u suradnji s 

Udrugom Mi. Prikazi problema u radu LAG-ova i drugih udruga s drniško-kninskog područja 

potaknuli su članove UO-a na donošenje odluke o održavanju sjednice skupštine 2015. u 

drniškom kraju.  

U izvještajnom periodu HMRR je imao nekoliko zaposlenika/-ica u različitim razdobljima i to: 

- Marina Koprivnjak, od 1. travnja 2014. na poslu koordinatorice  

- Marko Rajković, suradnik u udruzi, zaposlen od 22. srpnja 2013. do 21. srpnja 2014. uz 

potporu HZZ-a, mjera „Pomoć sebi i drugima“, u sklopu intervencije „Javni rad – pojedinačni 

projekt“;  

- Julia Bakota, stručna suradnica, od 9. veljače 2015. uz potporu HZZ-a, mjera „Rad, staž i 

prijevoz“- stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

U radu ureda HMRR-a kao volonteri su sudjelovali: 

- Višnja Jelić Mück, kontinuirano na zadacima voditeljice stručnih poslova – usmjeravanja 

rada, pripreme sjednica, zastupanja HMRR-a, priređivanja prijedloga projekata, izrade 

mišljenja i stajališta u konzultaciji sa članovima; 

- Tihana Damjanović, pomoć oko vođenja Facebook fan stranice 

- Antonio Kevo, ažuriranje statističkih (administrativni, demografski) podataka o LAG-

ovima, praćenje djelovanja LAG-ova u okviru razvoja ruralnih područja 

- Ksenija Vidović Vorberger, ODRAZ, uređivanje godišnjeg izvještaja HMRR-a, pomoć pri 

uređivanju weba, dizajn plakata, letaka i drugih obavijesti  

- Marina Vojković, ODRAZ, konzultacije vezane uz financije i računovodstvo 

- Marina Škaro, komunikacija s članovima i LAG-ovima, analiza podataka i priređivanje 

opisa za web i e-bilten HMRR Info, ažuriranje podataka 

Ukupan broj sati volontiranja  ostvarenih u HMRR-u u 2014. iznosi 1.524. 

ODRAZ kontinuirano podržava rad HMRR-a osiguranjem smještaja i korištenja uredskih usluga 

pod povoljnim uvjetima.  
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Strateško planiranje HMRR-a 

Na Skupštini HMRR-a održanoj u Lonjskom polju 29. svibnja 2014. zaključeno je da  će na novom 

Strateškom planu HMRR-a raditi članovi Upravnog odbora pojačani Dragicom Roščić iz LAG-a 

Adrion i Marijanom Vidić Poleto iz LAG-a Zapadna Slavonija. 

U svrhu pripreme strateškog plana ured HMRR-a je članovima poslao upitnik kako bi prikupio 

njihove prijedloge i komentare u vezi s ulogom, usmjerenjem i djelovanjem HMRR-a u Hrvatskoj 

i u europskom okruženju. Prikupljeno je 18 popunjenih upitnika te su iznesena mišljenja i  

prijedlozi uzeti u obzir pri oblikovanju SP-a.  

U Karlovcu je 25. rujna 2014. održana radionica "Strateško planiranje" na kojoj se raspravljalo o 

uvodnim dijelovima SP-a (vizija, misija i načela) koje treba osuvremeniti. Najviše vremena 

posvećeno je strateškim smjernicama i ciljevima uzimajući u obzir potrebu revizije ciljeva iz 

prethodnog razdoblja. Raspravljalo se i o postojećim i nedostajućim organizacijskim 

kapacitetima, mogućnostima unapređenja članske kohezije te o poboljšanju financijskih uvjeta 

uključujući pribavljanje institucionalne potpore i jačanje samofinanciranja. Nakon tog sastanka, 

Radna skupina je nastavila komunicirati e-mailovoma te je radni prijedlog SP-a većim dijelom 

izrađen.  

 

Financijski okvir 

U 2014. godini HMRR je ostvario ukupni prihod od 214.836,59 kuna i poslovni rashod od 

175.183,58 kuna (detaljnije u priloženom Izvještaju o financijskom poslovanju).  

 

Projekti i podrške: 

 "Žene i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja", Ministarstvo vanjskih poslova i 

europskih integracija, 49.070 Kn, u razdoblju 19.12.2014.-18.12.2015.; partneri: ODRAZ-

Održivi razvoj zajednice (nositelj projekta) i Udruženje asocijacija za ekonomski razvoj 

REDAH, Mostar 

 Institucionalna potpora 2015.-2017., Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 3 x 

75.000 Kn počevši od 01.01.2015. 

 "13. švedski ruralni parlament_2014", Znanje bez granica (A), Nacionalna zaklada za razvoj 

civilnoga društva, 4.240 Kn u razdoblju 15.-18.05.2014. 

 Razvojna suradnja kroz podršku mrežama udruga u području ruralnog razvoja_2014", 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 150.000 Kn u razdoblju 12.03. - 31.12.2014. 

HMRR je u promatranom razdoblju prijavio sedam projektnih prijedloga. Dio prijava je odbijen, 

a očekuju se obavijesti u vezi sa sljedećim prijavama: 

- „New CAP for new member“, Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku 

poljoprivrednu politiku (ZPP) za 2015. (EK) 

- Podnositelj: Sisačko-moslavačka županija - prijava podnesena 

- „Rural Activism Linked in the Balkan Rural Development Network, Europe for citizens 

- Podnositelj: Mreža za ruralni razvoj Srbije - prijava podnesena 

- Mladi u srcu Moslavine,  Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u 

nepovoljnom položaju (Ministarstvo socijalne skrbi i mladih - ESF) 

- Podnositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice - prijava podnesena 
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- Amo!Sfera - Disperzirani akcelerator eko-društvenog poduzetništva, Poboljšanje pristupa 

otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju, komponenta 2 (Ministarstvo 

socijalne skrbi i mladih - ESF) 

- Podnositelj: CEDRA HR - prijava podnesena 

- „ School for rural animators“, Erasmus + 

- Podnositelj: HMRR s partnerima iz Estonije, Češke i Slovenije i PMF-om - prijava u tijeku 

- Entrepreneurial Competences for  Houswives (ECHO), Erasmus +   

- Podnositelj: Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM-Cluj (PJFAIMMC), partner: 

HMRR - prijava u tijeku 

 

 

 
Hrvatska mreža za ruralni razvoj je korisnik  

institucionalne podrške Nacionalne zaklade 

za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju 

i/ili razvoj udruge. 


