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Poštovani čitatelji,  

iza nas je opet dinamično razdoblje. Nakon samo jednog uvodnika kojeg je 
kao predsjednik HMRR-a u prošlom Glasniku potpisao Tomislav Panenić, u 
ovom broju uvodnik potpisuje Svjetlana Kasunić koja je izabrana za novu 
predsjednicu HMRR-a na izbornoj skupštini održanoj u ožujku u Popovači.  
 
Članstvo u mreži kontinuirano raste – u odnosu na prošli broj, imamo 
devet novih članova. To su: LAG Bilogora-Papuk, LAG Karašica, LAG Mura-
Drava, LAG Vinodol, LAG More 249, LAG Posavina, LAG Šumanovci, LAG 
Petrova gora te udruga ZvoniMir. Sve ih srdačno pozdravljamo, a neke 
imate prilike i upoznati u njihovom prvom predstavljanju u ovom Glasniku.  
 
Većina članova i dalje su LAG-ovi, koji su svi redom u prošlom razdoblju 
bili zauzeti izradom i usvajanjem svojih lokalnih razvojnih strategija koje 
su preduvjet za financiranje iz mjere 19. Programa ruralnog razvoja RH. 
Zahvaljujemo svim LAG-ovima koji su unatoč zauzetosti pripremili priloge 
za ovaj broj Glasnika. Nadamo se kako će postupak evaluacije LRS biti 
uspješan i kako nas ubuduće čeka puno zanimljivih projekata i aktivnosti o 
kojima će nas izvještavati.  
 
Što se tiče aktivnosti članova, ovaj broj Glasnika pokriva razdoblje do kraja 
svibnja 2016. godine. Izuzetak je vijest o odabiru suorganizatora drugog 
Hrvatskog ruralnog parlamenta zbog koje smo s objavom ovog broja malo 
pričekali.  
 
Sukladno vremenu objave Glasnika, želim svima ugodno ljeto i plodnu 
jesen! 
 
Nikša Božić 
Urednik HMRR Glasnika 

 

HMRR Glasnik je publikacija Hrvatske mreže za ruralni razvoj koja u digitalnom obliku 
izlazi dva puta godišnje.  

Izdavač: Hrvatska mreža za ruralni razvoj,  Lj. Posavskog 2/4, 10000 Zagreb 

Za izdavača: Svjetlana Kasunić, predsjednica 

Urednik: Nikša Božić  

E mail: glasnik@hmrr.hr  

Fotografija na naslovnici: Krajolik u okolici Vrgorca (Nikša Božić)
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Poštovani članovi, suradnici i prijatelji Hrvatske mreže za ruralni razvoj, 

na Izbornoj Skupštini HMRR-a, 7. ožujka 2016. godine, u pomalo napetoj i 
iščekujućoj atmosferi, dvotrećinskom većinom glasova dobila sam 
povjerenje da, kao novoizabrana predsjednica, vodim Hrvatsku mrežu za 
ruralni razvoj - prvu hrvatsku mrežu za ruralni razvoj.  

Smatram kako je to velika odgovornost i obveza, samim time što su moji 
prethodnici - Ivana Laginja, dugogodišnja predsjednica Višnja Jelić Mück te 
Tomislav Panenić - uvelike radili na poštivanju načela i ciljeva osnivanja 
same Mreže. 

No, ta obveza i odgovornost me izuzetno veseli, samim time što sam i sama 
proizašla iz pilot projekta kojeg je sada već daleke 2008. godine na 
području Gorskog kotara, uz druge partnere, provodila i sama HMRR, čiji je 
jedan od rezultata bilo osnivanje prvog LAG-a u RH: LAG-a Gorski kotar.  

Tada se o LEADER-u i LAG-ovima u RH jako malo znalo, gledali smo u čudu 
primjere iz EU i razmišljali – o čemu ovi pričaju i je li kod nas to moguće 
provesti?! 

A pogledajte nas danas - više od 90% ruralnog teritorija RH ima na 
raspolaganju sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, 
pri čemu dionici ruralnog području vrlo dobro razumiju terminologiju 
kojom se koristimo, upoznati su sa mjerama ruralnog programa i aktivno 
se uključuju u raspravu o pravilnicima. Umrežavanje je vidljivo na svakom 
koraku, te znam i vidim da puno činimo na terenu te prepoznajemo 
potrebe lokalne zajednice i pomalo, različitim aktivnostima, pokrećemo 
razvoj područja koja, kao LAG-ovi, pokrivamo. 

No, našu Mrežu ne čine samo lokalne akcijske grupe, Mrežu čine i druge 
članice – udruge, koje se bave različitim djelatnostima, a kako sam 
spomenula i na samoj Izbornoj Skupštini, nastojat ću povezati članstvo 
provedbom zajedničkih projekata i edukacija, jačanjem ljudskih i 
financijskih kapaciteta ureda kako bi  snaga Mreže bila u sinergiji i 
djelovanju njenih članica i ureda.   

Vizija mi je da bar jedna osoba u uredu može biti help desk za članice 
Mreže, kako u podjeli informacija, tako i kao pomoć prilikom dobivanja 
istih. 

Spomenula bih i da razvoj ruralnog prostora u našoj domovini uvelike ovisi 
o politikama ruralnog razvoja na koji svi mi zajedno, kao dionici ruralnog 
prostora, uvelike možemo utjecati zajedničkim djelovanjem, 
umrežavanjem te razmjenom informacija, te imamo priliku omogućiti da 
se kroz primjere dobre prakse i suradnje čuje glas običnog čovjeka i 
primijeni metoda odozdo prema gore kojoj svi težimo. 
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U vidu najave 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta kojeg planiramo 
održati u proljeće iduće godine, ovim putem vas ujedno obavještavam da 
smo odabrali domaćina - Lokalnu akcijsku grupu (LAG) Međimurski doli i 
bregi, kojima ovim putem čestitam te se nadam da će 2. HRP ispuniti 
očekivanja koja nam je nametnulo održavanje 1. HRP-a, te da će  teme koje 
ćemo odabrati biti korisne svim dionicima ruralnog prostora. 

Pozdravljam vas i želim da zajedno očuvamo naše ruralne prostore od 
odumiranja, iskoristimo resurse i potaknemo gospodarski i društveni 
razvoj kako bismo starijima omogućili dostojanstvenu starost, a djeci i 
mladima omogućili radosno odrastanje, rad i ostanak u kraju iz kojeg su 
potekli! 

 

Svjetlana (Jedriško) Kasunić, dipl. ing. 

Predsjednica HMRR 
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pregled aktivnosti hmrr 

 

ZAPOSLENIKE I VOLONT 

 

 

 
Datum Mjesto Događaj / Tema Organizator Predstavnik HMRR-a 

Prosinac 2015. 

22.12.15. Zagreb 1. sjednica Povjerenstva za izradu 
Pravilnika za podmjere 19.2., 19.3., 19.4. 

Ministarstvo 
poljoprivrede 

T. Panenić, I. Čupić. L. 
Dabić, M. Koprivnjak 

Siječanj 2016. 

19.01.16. Zagreb Radionica "Izrada Lokalnih razvojnih 
strategija LAG-ova" 

HMRR T. Panenić, M. 
Koprivnjak, J. Bakota, 
članovi 

21.01.16. Varaždinske 
Toplice 

Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

Veljača 2016. 

1.02.16. Rasinja Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

2.02.16. Ludbreg Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

3.02.16. Martijanec Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

4.02.16. Zagreb 2. sjednica Povjerenstva za izradu 
Pravilnika za podmjere 19.2., 19.3., 19.4. 

Ministarstvo 
poljoprivrede 

I. Čupić. L. Dabić, M. 
Koprivnjak 

5.02.16. Zagreb Radionica za umrežavanje i izradu 
projektnih prijedloga u sklopu programa 
Europa za građane 2014-2020. 

Ured za udruge J. Bakota 

8.02.16. Sv. Đurđ Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

10.02.16. Mali Bukovec Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

11.02.16. Veliki 
Bukovec 

Radionica izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor: SWOT analiza 

LAG Izvor M. Koprivnjak 

16.-
17.02.16. 

Bruxelles, 
Belgija 

Godišnja skupština ELARD-a ELARD D. Roščić 

22.02.16. Zagreb 31. sjednica UO-a HMRR UO, M. Koprivnjak, J. 
Bakota 

23.-
24.02.16. 

Rijeka Edukacija ''Menadžment volonterskih 
programa'' 

SMART J. Bakota 

24.-
25.02.16. 

Beograd, 
Srbija 

Sastanak projektnog tima ALTER IDA M. Koprivnjak 

Ožujak 2016. 

7.03.16. Popovača Izborna Skupština HMRR-a HMRR Članovi, J. Bakota, M. 
Koprivnjak 

7.03.16. Popovača Radionica "Izrada lokalnih razvojnih 
strategija-zajedničke teme i izazovi" 

HMRR Članovi, J. Bakota, M. 
Koprivnjak 

8.03.16. Rijeka Edukacija ''Menadžment volonterskih 
programa'' 

SMART J. Bakota 

11.03.16. Zagreb Tjedan EU fondova - Ruralni razvoj Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 

J. Bakota 
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Datum Mjesto Događaj / Tema Organizator Predstavnik HMRR-a 

Europske unije 

14.03.16. Zagreb Sastanak o izradi Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor 

HMRR, LAG Izvor M. Koprivnjak 

15.03.16.  Skype sastanak - Interreg Adrion  M. Koprivnjak 

17.03.16. Zagreb Sastanak vezan za provedbu Mjere 19 
„LEADER - CLLD“ unutar PRR RH 2014.-
2020. 

Ministarstvo 
poljoprivrede 

S. Kasunić, I. Čupić 

18.03.16. Zagreb Sastanak o izradi Lokalne razvojne 
strategije LAG-a Izvor 

HMRR, LAG Izvor M. Koprivnjak 

18.03.16. Zagreb Sastanak Organizacijskog odbora 
otvorenih platformi 

NZRCD M. Koprivnjak 

18.-
20.03.16. 

Trilj, Sinj, 
Dabar 

Radni susret LAG-ova i radionica 
''Transferi znanja u svrhu poboljšanja 
uspješnosti izrade i implementacije 
Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za 
razdoblje 2014.-2020. u okviru LEADER 
pristupa'' 

LAG Cetinska 
krajina 

S. Kasunić 

21.03.16. Zagreb Sastanak s Jozom Radošem, zastupnikom 
u Europskom parlamentu 

Ured Joze Radoša V. Jelić Mück,  J. Bakota, 
M. Koprivnjak 

29.03.16. Zagreb 32. sjednica UO-a HMRR UO, J. Bakota, M. 
Koprivnjak 

29.03.16. Zagreb Sastanak strateškog planiranja HMRR UO, M. Vidić Poleto, J. 
Bakota, M. Koprivnjak 

30.03.16. Zagreb 3. sjednica Povjerenstva za izradu 
Pravilnika za podmjere 19.2., 19.3., 19.4. 

Ministarstvo 
poljoprivrede 

I. Čupić, S. Kasunić, M. 
Koprivnjak 

31.03.16. Zagreb Izlaganje o pristupu LEADER/CLLD Agronomski 
fakultet 

M. Koprivnjak, Mihaela 
Lončar, Emina Lacković 
Hodalić 

Travanj 2016. 

1.04.16. Zagreb Savjetodavni sastanak organizacija 
civilnoga društva s predstavnicima 
EGSO-a iz reda civilnoga društva na temu 
Globalnih ciljeva održivog razvoja 

Ured za udruge u 
suradnji s 
predstavnicima 
EGSO-a 

M. Koprivnjak 

6.04.16. Vis Predstavljanje HMRR-a, pristupa 
LEADER/CLLD i hrvatskih LAG-ova 

VERN S. Vuković 

14.04.16. Zagreb Sastanak s Draganom Divjakom (Institut 
za GIS) o mogućnosti buduće suradnje 

 M. Koprivnjak 

15.04.16.  Skype sastanak - Interreg Adrion Projektni tim M. Koprivnjak 

15.04.16. Zagreb Radionica „Razmjena iskustva vezano za 
izradu lokalne razvojne strategije LAG-
ova u Republici Hrvatskoj za programsko 
razdoblje 2014-2020" 

Ministarstvo 
poljoprivrede 

M. Koprivnjak 

20.04.16. Zagreb Radni sastanak s predstavnicima udruga 
civilnog društva iz područja zaštite 
okoliša i prirode 

Hrvatski sabor - 
Odbor za zaštitu 
okoliša i prirode 

M. Koprivnjak 

26.04.16. Zagreb Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede Ministarstvo 
poljoprivrede 

S. Kasunić, V. Jelić Mück, 
L. Pavić - Rogošić 

28.04.16. Zagreb Javna rasprava o prioritetima Nacionalne 
strategije stvaranja poticajnog okruženja 
za razvoj civilnoga društva 2017. - 2021. 

Ured za udruge J. Bakota 

Svibanj 2016. 

2.05.16. Zagreb Sastanak Organizacijskog odbora 
otvorenih platformi 

NZRCD M. Koprivnjak 

4.-6.05.16. Zadar Sastanak otvorenih platformi civilnoga 
društva na temu "Novi modeli 
društvenog razvoja" 

NZRCD M. Koprivnjak 

5.05.16.  Skype sastanak - Development and 
cooperation Europeaid 

Projektni tim J. Bakota 

11.05.16. Zagreb Sastanak s vanjskom knjigovodstvenom HMRR S. Kasunić, M. 
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Datum Mjesto Događaj / Tema Organizator Predstavnik HMRR-a 

suradnicom Koprivnjak, J. Bakota 

18.05.16. Zagreb Sastanak svih korisnika institucionalnih 
podrški 

NZRCD J. Bakota 

20.05.16. Zagreb Sastanak s knjigovodstvenim servisom HMRR S. Kasunić, M. Koprivnjak 

20.05.16. Zagreb 33. sjednica UO-a HMRR UO, J. Bakota, M. 
Koprivnjak 

24.05.16. Zagreb Dani otvorenih vrata Ured za udruge J. Bakota 

25.-26. 
05.16. 

Skopje, 
Makedonija 

Sastanak projektnog tima ALTER IDA M. Koprivnjak 

27.-
29.05.16. 

Biograd na 
moru 

Radionica ''Koraci u provedbi LRS LAG-
ova 2014.-2020.'' 

MRR i HMRR J. Bakota 

Lipanj 2016. 

7.06.16. Zagreb Prezentacija potencijalnih 
suorganizatora 2. HRP-a 

HMRR UO (bez M. Zamljačanca), 
V.J. Mück, I. Doboš, L. 
Dabić, M. Koprivnjak, J. 
Bakota 

7.06.16. Zagreb 34. sjednica UO-a HMRR UO (bez M. Zamljačanca), 
V.J. Mück, I. Doboš, L. 
Dabić, M. Koprivnjak, J. 
Bakota 

10.06.16. Zagreb 2. sjednica Odbora za praćenje provedbe 
Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014. - 2020. 

MP S. Kasunić, M.Koprivnjak 

11.06.16. Bruxelles Sastanak organizacijske grupe PREPARE PREPARE V.J. Mück 

13.06.16. Zagreb Izlaganje o LEADER/CLLD pristupu PMF, Geografski 
odjel 

M. Koprivnjak, S. 
Krištofić, V. Horvat 

14.06.16. Zagreb Okrugli stol "Siromaštvo i nejednakosti u 
društvu - izazov za održivi razvoj" 

HMRR, Hrvatska 
mreža za borbu 
protiv siromaštva, 
EGSO 

L. Pavić - Rogošić, M. 
Koprivnjak 

15.06.16. Bruxelles Godišnja skupština ELARD ELARD M. Koprivnjak 

27.06.16. Bruxelles Posjet LAG-ova i LAGUR-a Europskom 
parlamentu i Odboru regija 

Odbor regija S. Kasunić, M. Koprivnjak 

27.06.16. Zagreb Iskustva s pripremom i provedbom 
mjera za očuvanje prirode u programima 
ruralnog razvoja 

Ministarstvo 
zaštite okoliša i 
prirode, Hrvatska 
agencija za okoliš i 
prirodu 

M. Herenčić 

29.06.16. Zagreb Tea Lugar, studentica - sastanak o 
pristupu LEADER/CLLD i LAG-ovima 

HMRR M. Koprivnjak 

Kontinuirane i povremene aktivnosti 

Kontinuirano: e-newsletter HMRR Info, aktualiziranje web-stranice i izvješćivanje putem 
Facebooka 

J. Bakota, M. Koprivnjak 

Povremeno: HMRR Glasnik Urednik: N. 
Božić/Ecovast 

Povremeno: slanje informacija, poziva na suradnju, obavijesti o seminarima i sl. putem e-maila J. Bakota, M. Koprivnjak 
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sastanci upravnog odbora 

 

 

31. sjednica UO HMRR-a | Zagreb, 22. veljače 2016.  

Glavna tema sastanka UO bilo je rješenje situacije nakon ostavke 
predsjednika HMRR-a Tomislava Panenića (koji je dao ostavku po izboru 
za ministra u Vladi RH) i organizacija izborne skupštine HMRR-a. Na 
sastanku je odlučeno da se Skupština održi na području LAG-a Moslavina i 
to u Popovači 7. ožujka 2016- godine.  

U članstvo HMRR-a su prihvaćeni LAG Bilogora-Papuk, LAG Karašica, LAG 
Mura-Drava i LAG Vinodol. Nakon ovih promjena, HMRR ima 41 člana. 

Odlučeno je da će HMRR u Odboru za praćenje PRR-a RH 2014.-2020. 
predstavljati osoba koja obnaša funkciju predsjednika HMRR-a.  

HMRR je 9. veljače 2016. potpisao ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 
Julijom Bakotom na radnom mjestu programske suradnice, o čemu su 
obaviješteni članovi UO.  

Ostale teme o kojima se raspravljalo bile su problematika uplata članarina, 
problem članarina za LAG-ove koje HMRR predstavlja u ELARD-u, 
Platforma LAG-ova unutar HMRR-a te obilježavanje desete godišnjice 
HMRR-a. Također je dogovoren nastavak rada na Strateškom planu HMRR-
a.  

 

 

32. sjednica UO HMRR-a | Zagreb, 29. ožujka 2016.  

Ovu sjednicu UO vodila je novoizabrana predsjednica HMRR-a Svjetlana 
Kasunić. Dogovoreno je kako će se sastaviti zapisnik o primopredaji ovlasti 
i dužnosti. Također je dogovoreno kako će se pripremiti Pravilnik o radu te 
akt kojim bi se definirale dužnosti i obveze članova HMRR.  

UO je obaviješten o primljenoj ovjeri Statuta HMRR-a od strane Ureda za 
opću upravu Grada Zagreba. 

Glavna tema sastanka bila je organizacija drugog Hrvatskog ruralnog 
parlamenta. Dogovoreno je da se članovima pošalje obrazac za iskazivanje 
interesa za domaćinstvo 2. HRP-a te da se provede svojevrsni interni 
natječaj za odabir suorganizatora 2. HRP-a.  

Tema sjednice bio je i način informiranja članova o radu Mreže. 
Dogovoreno je da će se članovima kontinuirano slati kratke obavijesti o 
tjednim aktivnostima HMRR-a te kratki izvještaji sa sastanaka i događaja 
na kojima su sudjelovali predstavnici HMRR-a.  
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UO je razmotrio djelovanje Platforme LAG-ova unutar HMRR-a te zaključio 
da nije opravdala nastojanja i ciljeve zbog kojih je osnovana, da nije 
doprinijela boljem funkcioniranju HMRR-a te je donio odluku o 
raspuštanju Platforme HMRR-a. Način formiranja budućih radnih grupa 
biti će definiran internim aktima HMRR-a.  

U članstvo HMRR-a su prihvaćeni: LAG More 249, LAG Posavina i LAG 
Šumanovci. Nakon ovih promjena, HMRR ima 44 člana. 

Bilo je riječi i o zastupanju HMRR-a u raznim tijelima, odborima i mrežama 
te o sloganu HMRR-a. UO je odabrao tekst "Prva hrvatska mreža za ruralni 
razvoj" za slogan HMRR-a, a isti će se koristiti ispod postojećeg loga.  

 

 

33. sjednica UO HMRR-a | Zagreb, 20. svibnja 2016.  

Predsjednica Svjetlana Kasunić je predstavila obavljene poslove vezane za 
primopredaju ovlasti i dužnosti na novoizabranu predsjednicu, a posebno 
u odnosu na financijsko poslovanje udruge.  

Tema sastanka bilo je i smanjenje sredstava koja se odnose na dva projekta 
financirana putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2016. 
godini. Zaključeno je kako će se nova financijska situacija trebati ugraditi u 
izmjene financijskog plana za 2016. godinu koji sukladno Statutu HMRR-a 
usvaja Skupština. 

UO je u članstvo primio LAG Petrova gora. Nakon ove promjene, HMRR ima 
45 članova. 

Do roka za prijavu (17. svibnja 2016.) dospjele su četiri prijave za 
suorganizaciju drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta i to (navodeći samo 
prve potencijalne suorganizatore) od LAG-a Istočna Istra, LAG-a Izvor, 
LAG-a Krka i LAG-a Međimurski doli i bregi. Sve prijave zadovoljavaju 
formalne kriterije i ozbiljno su pripremljene. Odlučeno je kako će se 
organizirati predstavljanje kandidatura u uredu HMRR-a 7. lipnja 2016. Na 
predstavljanju će sudjelovati UO (izuzevši Matiju Zamljačanca koji je 
predstavnik jednog od potencijalnih suorganizatora), organizacijski odbor 
prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta i zaposlenice HMRR-a. UO će nakon 
održanih prezentacija odlučiti o suorganizatoru 2. HRP-a.  

Bilo je riječi i o preseljenju ureda HMRR-a jer na postojećoj adresi (koju 
HMRR dijeli s ODRAZ-om) prostor postaje neadekvatan, a ODRAZ ima 
potrebe i za povećanjem broja zaposlenih. Dogovoreno je kako će ured 
istražiti mogućnosti preseljenja i prikupiti ponude. 

 

 

34. sjednica UO HMRR-a | Zagreb, 7. lipnja 2016.  

Sjednica Upravnog odbora održana je neposredno nakon predstavljanja 
potencijalnih suorganizatora drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta. Na 
sastanku su sudjelovali i članovi Povjerenstva za odabir suorganizatora 2 
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HRP-a: Lidija Dabić (LAG Baranja), Ivan Doboš (LAG Baranja) i Višnja Jelić 
Mück (ODRAZ - Održivi razvoj zajednice). Matija Zamljačanec zbog 
potencijalnog sukoba interesa nije sudjelovao u radu UO.  

Glavna tema sastanka bio je izbor suorganizatora 2. HRP-a. Članovi su se 
složili s ocjenama prijava te su odlučili da će prije donošenja konačne 
odluke tražiti od prvorangiranih prijavitelja još dodatne informacije. 
Odluku će UO donijeti naknadno.  

U članstvo HMRR-a primljena je udruga ZvoniMir iz Knina. Nakon ove 
promjene, HMRR ima 46 članova. 

 

 

Upravni odbor:  

Svjetlana Kasunić, LAG Gorski kotar, predsjednica 

Nikša Božić, Ecovast 

Lidija Pavić Rogošić, ODRAZ 

Dragica Roščić, LAG Adrion 

Matija Zamljačanec, LAG Izvor 
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 odabran domaćin i 

suorganizator drugog 

hrvatskog ruralnog parlamenta 

 

 

 
 

 

 

Drugi Hrvatski ruralni parlament održati će se u proljeće 
2017. godine u Svetom Martinu na Muri 

 

Na poziv HMRR-a za iskazom interesa za suorganizatora drugog Hrvatskog 
ruralnog parlamenta zaprimili smo četiri prijave i to:  

1. LAG Istočna Istra, LAG Središnja Istra, LAG Južna Istra 
2. LAG Izvor, Grad Ludbreg 
3. LAG Krka, Nacionalni park Krka, Šibensko-kninska županija 
4. LAG Međimurski doli i bregi, LAG-ovi SZ Hrvatske. 
 

Nakon predstavljanja svih kandidatura održanih u Zagrebu 7. lipnja 2016. 
godine Upravni odbor HMRR-a je jednoglasno odlučio da se LAG-u 
Međimurski doli i bregi dodijeli uloga suorganizatora 2. HRP-a, s obzirom 
na organizacijski tim i podršku lokalne i regionalne samouprave te ostalih 
elemenata prikazanih u prijavi i prezentaciji. 
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Agro Ratar Agent 
 

 

Osvrt na nemogućnost zakupa 
državnog poljoprivrednog 
zemljišta 

Prije gotovo godinu dana članovi udruge 
Agro Ratar Agent zatražili su u zakup 
državno zemljište, međutim rezultata još 
nema. Članovi naše udruge su OPG-ovi, 
pravne osobe i stanovnici ruralnih mjesta s 
područja Gorskog Kotara. Prema novom 
ustroju Agencije za poljoprivredu sada 
spadamo pod novoustrojeni ured u Pazinu. 
Za sada nema informacija kada bi se moglo 
očekivati raspisivanje natječaja za zatražene 
površine. Tehnološke cjeline koje se trebaju 
dati u zakup formirane su već prije dvije 
godine. 

Priroda ima svoje cikluse i sada su prošla dva 
bitna ciklusa što se tiče poljoprivrede, a to su 
jesen i proljeće. Može se očekivati da će nam i 
ova jesen promaći i onda se zastoj mjeri u 
godinama a ne mjesecima. 

Zemljišta koja smo zatražili u zakup su na 
rubovima šuma, nepravilnih oblika i lošije 
kvalitete za ozbiljnu poljoprivredu, ali za 
namjenu koju smo mi odredili sasvim 
zadovoljavaju: sadnja aronije, lješnjaka, šipka 
i to sve uzgojeno na ekološki način trebalo bi 
donijeti neku perspektivu ovim krajevima. 
Vrijeme nam curi, a od ulaska u EU stalno 
slušamo kako novaca ima, samo da nedostaju 
projekti za apliciranje.  

Pomalo i osobno počinjem gubiti nadu i 
entuzijazam, koji sam nastojao prenositi na 
članove Udruge. Prije skoro dvije godine bio 
sam delegat HMRR-a na Saborskom odboru 
za poljoprivredu, zajedno sa sadašnjim 
ministrom Panenićem. Izvješće sa sastanka 
objavljeno je Glasniku. U tom tekstu moglo se 
uočiti uvjerenje da se može pozitivno i brže 
reagirati na našu poziciju kada smo postali 
članovi EU. Europski poticaji ne mogu se 
koristiti ako se ne stvore pretpostavke i 

programi koji se mogu realizirati u krajevima 
i djelatnostima za koje su namijenjeni. Na 
nama je da osiguramo sve što je potrebno za 
apliciranje, kako bi se u što kraćem roku 
izradili kvalitetni programi. Država dobiva na 
način da dugogodišnje površine, koje se ne 
obrađuju stavlja u funkciju, stanovništvo 
dobiva novi izvor prihoda i želju da ostaje u 
ruralnim krajevima i ne čeka socijalnu 
pomoć. 

 

Neorganiziranost raznih institucija nanosi 
nam svake godine veću štetu nego sve 
prirodne nepogode jer su konstanta za 
razliku od nepogoda koje se pojavljuju u 
nekim razmacima i ponekim regijama ali ne 
uvijek na istom prostoru.  

Poteškoće koje se rješavaju na adekvatan 
način s vremenom postaju nerješivi 
problemi. 

 

 

Osvrt pripremio:  

Vlado Jurčić, predsjednik Udruge 

  

■ ■ ■ 

Agro Ratar Agent 

Lujzinska cesta 32, Delnice 

mail: agro.ratar.agent1@gmail.com  
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LAG Adrion 

 

 
Predstavljen rad novoosnovanog 
Poduzetničkog centra LAG-a 
"Adrion" 

U srijedu, 18. svibnja 2016. g. održan je 
sastanak potpornih institucija u Splitsko-
dalmatinskoj županiji na kojem je 
predstavljen Poduzetnički centar LAG-a 
„Adrion“ te njegovi već primjetni rezultati. 

Podsjetimo centar je osnovan krajem 2015. 
g., a polaznici programa cjeloživotnog 
obrazovanja organiziranih od strane LAG-a 
„Adrion“ već pronalaze svoje mjesto na tržištu 
rada, čime se putem doprinosa već višestruko 
vraća iznos uložen u njihovu edukaciju. 

U restoranima na području LAG-a već se 
nalaze domaći proizvodi kao rezultat 
aktivnosti umrežavanja centra te je 
pripremljena baza 65 proizvođača koji imaju 
spremne proizvode za nadolazeće ljeto. 
Uz glavni ured koji je uređen u Općini 
Zagvozd, uz pomoć Grada Vrgorca i Grada 
Omiša formirani su i pomoćni centri. 

 

Na sastanku u Županiji uz tajnicu-
voditeljicu Dragicu Roščić, prisustvovale su i 
volonterke Poduzetničkog centra LAG-a 
„Adrion“ – Maja Mucić i Andreja Šabić te 
kolege iz ostalih potpornih institucija u 
Županiji. 

Tako su, među ostalima svoj radi predstavili –
Ivana Ninčević ispred Poduzetničkog centra 
Solin, Tonči Glavina ispred Poduzetničkog 

centra Klis,  Nikola Grabovac ispred 
Poduzetničkog centra Imotski te Ana 
Barač ispred Poduzetničkog centra Sinj i 
predstavnici ostalih potpornih institucija. 

 

Osnovano Partnersko vijeće 
Splitsko – dalmatinske županije 

Partnersko vijeće Splitsko-dalmatinske 
županije osnovano je radi provođenja 
postupka donošenja Županijske razvojne 
strategije za razdoblje do 2020. godine. 

U partnersko vijeće imenovano je 35 članova i 
to predstavnika sljedećih institucija/pravnih 
osoba: Županijske skupštine SDŽ, Splitsko-
dalmatinske županije, gradova Visa, Starog 
Grada, Sinja, Vrgorca, Splita, Trogira, 
Makarske, Kaštela, Solina, Omiša te općina 
Selca, Otok, Šolta, Cista Provo, Runovići, 
Podgora, Primorski Dolac i Dugopolje;  LAG-a 
„Adrion“, LAG-a „Cetinska krajina“, HUP-a 
(Regionalni ured Split), HOK-a (Obrtničke 
komore SDŽ), HGK (Županijske komore Split, 
Turističke zajednice SDŽ, Instituta za 
jadranske kulture i melioraciju krša, HZZ 
(Područna služba Split), HZZO (Područna 
služba Split), Hrvatskih šuma, Županijske 
uprave za ceste Split, Ministarstva kulture – 
Konzervatorskog odjela u Splitu, Cemexa d.d., 
Manasa d.o.o., Contexa d.o.o., Clustera za eko-
društvene inovacije i razvoj CEDRA HR, 
Udruge Sunce Split, Zajednice športskih 
saveza i udruga SDŽ, Udruge brodograđevni 
klaster, Sveučilišta u Splitu i Savjeta mladih 
SDŽ. 

Na prvoj sjednici Partnerskog vijeća za 
predsjednika vijeća izabran je pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarstvo Anđelko 
Katavić a za njegovu zamjenicu izabrana je 
Dragica Roščić voditeljica Lokalne akcijske 
grupe „Adrion“ – najveće lokalne akcijske 
grupe županije. 
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SAJAM OKUSI HRVATSKU – prijave 
za 4. po redu! 

Sajam OKUSI HRVATSKO, četvrti po redu, 
zbog velikog interesa proizvođača održati će 
se u Baškoj Vodi u dva termina: 

I termin 23.- 25. lipnja 2016. g.  

II termin 24.-26. kolovoza 2016. g. 

Smatramo da je povezivanje Hrvatske jedna 
od bitnih karika razvoja poljoprivredne 
proizvodnje, ali i turizma u Hrvatskoj i želimo 
da naša turistička mjesta postanu tržište 
kvalitetnih domaćih proizvoda. 

Za više informacija javite se na e-mail adresu 
festival.baska.voda@gmail.com. 

 

Vrijeme je za ozbiljne izmjene 
Plana upravljanja vukom u RH? 

Vuk je zaštićena životinja, međutim isti 
predstavlja prijetnju razvoju stočarstva na 
području LAG-a „Adrion“. 

Tako je nedavno vuk na području Vrgorca 
„poharao“ gotovo cijelo stado obiteljskog 
poljoprivrednog gospodarstva (OPG) Vuletić 
tek 200 m od njihove obiteljske kuće. 

OPG Vuletić se bavi uzgojem ovaca, ali i 
proizvodnjom kvalitetnog krumpira kojeg 
distribuira u hotelske kuće iz Podbiokovlja te 
velike trgovačke lance.  

Naime, OPG Vuletić je projektom 
pripremljenim od strane LAG-a „Adrion“ 
tražio sredstva za potporu malih  

 

 

poljoprivrednika kojima će uskoro imati 
priliku razviti svoje obiteljsko gospodarstvo. 
Ta sredstva će mu dobro doći i da sanira 
učinjenu štetu i nastavi razvijati tradicija koja 
se usprkos navedenim problemima 
upornošću prenosi na mlađe generacije. 

U srpnju 2010. g. donesen je Plan upravljanja 
vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
2010. - 2015. g.  

Pošto je vrijeme za provođenje novog plana, 
jako je važno definirati selektivne metode 
odstrela vuka u zonama gdje stvara velike 
štete kako se odstrel ne bi odvijao nezakonito. 

U procese upravljanja vukom u RH nužno je 
uključiti stočare, lovce, ostale udruge koje se 
bave zaštitom te sve interesne skupine kako 
se ne bi donosile jednostrane odluke bez 
podataka s terena. 

Vjerodostojnim podacima s terena može se 
stvoriti i partnerski odnos koji može polučiti 
bolju zaštitu vuka, ali i zaštitu ljudi i njihovog 
„blaga“. 

 
Pripremila:  

Dragica Roščić, voditeljica ureda LAG Adrion 

    

■ ■ ■  

LAG Adrion 

Ulica kralja Petra Krešimira IV br. 7a,  

21300 Makarska 

Tel/Fax: 021 411 960 

http://www.lag-adrion.hr

 

 

mailto:festival.baska.voda@gmail.com
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LAG Gorski kotar 

 

 

Organizacija i sudjelovanje na 
radionicama, manifestacijama, 
projektima i seminarima 

LAG Gorski kotar je u drugoj polovici 2015. i 
prvoj polovici 2016. godine sudjelovao na više 
od 40 radionica, te na skupovima, 
seminarima, dežurstvima i dr. u organizaciji 
Ministarstva poljoprivrede, LAG-ova RH i 
ostalih, ali je i sam LAG bio organizator istoga. 

Tako je, u 2015. i 2016. godini organiziran 
veliki broj radionica, a u sklopu radionice 
vezane za Društveno poduzetništvo, u 
organizaciji Primorsko-goranske županije, 
Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, 
LAG Gorski kotar je pokrenuo razrađivanje 
modela Goranskog edukacijskog centra u 
sklopu kojega je proveo istraživanje o 
obrazovnim potrebama i interesima 
stanovništva s područja Gorskog kotara. Isto 
tako, LAG Gorski kotar, bio je organizator, u 
suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom 
službom PGŽ-a i Lokalnom razvojnom 
agencijom PINS d.o.o., radionice o izradi 
poslovnog plana i izračuna ekonomske 
veličine poljoprivrednog gospodarstva, za 
podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava“ PRR-a RH 
2014.-2020. Radionice su se održavale u 
periodu od svibnja do srpnja 2015. godine, što 
je rezultiralo velikom broju prijava na natječaj 
za podmjeru 6.3. PRR-a RH 2014.-2020.   

 
Dječji vrtić Lokve u sklopu otvorenih vrata LAG-a 

Gorski kotar 

 

Povodom dana otvorenih vrata udruga, LAG 
Gorski kotar je održao radionice vezane za 

Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – 
LEADER i rad LAG-a Gorski kotar, te radionicu 
s Dječjim vrtićem Lokve, na temu kako djeca 
vide Gorski kotar.  

Organizirali smo edukaciju za izradu 
poslovnog plana za Mjeru 4 „Ulaganja u 
fizičku imovinu“, podmjeru 4.1. „Potpora za 
ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, na  
kojoj su sudjelovali članovi, zaposlenici i 
volonteri LAG-a Gorski kotar, koji su na 
stvarnim primjerima izrađivali poslovne 
planove za podmjeru 4.1.  

 

 
Predavanje o Mjeri 8, Lukovdol 

 

LAG Gorski kotar, pomogao je pri ostvarivanju 
suradnje tri Udruge privatnih šumovlasnika 
sa područja Gorskog kotara s Primorsko-
goranskom županijom, točnije Upravnim 
odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, što je potaknulo Udruge da se umreže i 
osnuju Mrežu privatnih šumovlasnika za 
Gorski kotar. Slijedom toga, ukazana je 
potreba da se stanovništvo više informira o 
tzv. šumskim mjerama te je organizirano više 
radionica o Mjeri 8. „Ulaganja u razvoj 
šumskih područja i poboljšanje održivosti 
šuma“ PRR-a RH 2014.-2020. Također, LAG 
Gorski kotar izvrsno surađuje sa Šumarskom 
savjetodavnom službom za područje 
Primorsko-goranske županije. 

Predsjednik LAG-a Gorski kotar, g. Petar 
Mamula, kao predstavnik HMRR-a, sudjelovao 
je na 2. Europskom ruralnom parlamentu, koji 
je iznjedrio Manifest, dostupan i na 
hrvatskom jeziku. LAG Gorski kotar suradnik 
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je na projektu Primorsko-goranske županije 
„HERA“, sa specifičnim ciljem predstavljanja i 
razvoja kulturne rute Putovima Frankopana. 
Organiziran je i Seminar „Kako ostvariti 
potpore za poljoprivredno-okolišne mjere“ s 
ciljem upoznavanja potencijalnih korisnika s 
poljoprivredno-okolišnim mjerama i 
potporama u okviru Programa ruralnog 
razvoja RH 2014.-2020. Predavači su bili 
dr.sc. Darko Znaor i Sonja Todorović, mag.ing.  

Od redovnih aktivnosti održane su tri 
Skupštine LAG-a Gorski kotar kako bi se 
ispoštivale zakonske obveze. 

 

Suorganizacija sajmova i 
manifestacija 

Kada je riječ o sajmovima i manifestacijama u 

2015. i 2016. godini, LAG Gorski kotar bio je 

suorganizator sajma „Iz bakine škrinjice“ koji 

je svoj osvrt dao na stare običaje i zanate, a u 

sklopu sajma bila su organizirana i druga 

događanja. LAG je, u Lokvama, povodom 

dana Općine, organizirao Sajam „Kotačić 

razvoja Gorskog kotara“  na kojem su se 

predstavili goranski proizvođači i izlagači, a 

bio je i suorganizator Sajma KotarFEST-a! 

2015. LAG je kao suorganizator sudjelovao i 

na manifestaciji poznatoj pod nazivom 

Bundevijada 2015. u Vrbovskom, a pokrovitelj 

je bio i manifestacije „Plodovi jeseni“ u sklopu 

koje su održavane radionice na cijelom 

području Gorskog kotara.  

 

Prijava na natječaj za Mjeru 19. – 
LEADER/CLLD PRR-a RH 2014.-
2020. 

Krajem srpnja 2015. godine LAG je aplicirao 
dokumentaciju na natječaj za provedbu 
podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – 
provedba operacije 19.1.1. „Pripremna 
pomoć“, a baziranoj na izradi Lokalne 
razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-
2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju 06. listopada 
2015. godine, sukladno zadanim kriterijima, 
odobrila je 318.725,40 HRK za provedbu 
podmjere 19.1. PRR-a RH 2014.-2020. 

 
Sajam „Kotačić razvoja Gorskog kotara“.   

 

Zahvalnica za razvoj i promicanje 
ruralnog prostora 

U kolovozu 2015. godine,  LAG Gorski kotar 

primio je zahvalnicu Općine Lokve, povodom 

dana Općine, za razvoj i promicanje ruralnog 

prostora.  

 

 
Uručena zahvalnica voditeljici LAG-a, Svjetlani 

Kasunić, uz koju su i dopredsjednica LAG-a Sanja Čop 

i članica Upravnog odbora LAG-a, Sandra Okanović  
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Posjet delegacije iz Estonije  

U rujnu 2015. godine LAG Gorski kotar su 
posjetile predstavnice Estonske delegacije, 
predvođene s Kadri Tillemann iz LAG-a 
Western Harju Partnership i Kristinom 
Timmom iz LAG-a Tartu Rural Development 
Association. Cilj posjeta bio je  Vodič za izradu 
lokalnih razvojnih  strategija koji je bio u 
pripremi.  

Stručno-edukativno putovanje u 
Austriju i Mađarsku 

LAG je za članove Upravnog i Nadzornog 
odbora LAG-a Gorski kotar, te za načelnike i 
gradonačelnike jedinica lokalne samouprave s 
područja Gorskog kotara, u periodu od 19.-20. 
studenog 2015. godine organizirao Stručno-
edukativno putovanje u Austriju i Mađarsku. 
Cilj putovanja bio je stjecanje novih ideja i 
iskustava, te vidjeti primjere dobre prakse. 
Tako je u suradnji sa DOOR-om,  organiziran 
posjet energetski neovisnom gradu (Gűssing)  
u Austriju.  U Mađarskoj se posjetio  LAG-u 
Alpokalja Ferto Taj kako bi se na primjerima 
dobre prakse stekla nova znanja, ali i 
uspostavila dobra suradnja na nekim 
budućim projektima.   

 
Stručno-edukativno putovanje Austrija-Mađarska  

 

Predavanje učenicima 2. razreda 
srednjih škola 

U studenom 2015. godine LAG je, među 
ostalim, organizirao predavanje za učenike 2. 
razreda srednje škole Delnice, a početkom 
2016. i za učenike 2. razreda Srednje škole 
Čabar na temu Programa ruralnog razvoja RH 
2014.-2020. – LEADER te rad LAG-a, kao i o 
važnosti volontiranja.  

Stručno edukativni skup i radni 
susret LAG-ova u organizaciji LAG-
a Gorski kotar 

 
Panel rasprava 

10. prosinca 2015. godine, od strane LAG-a 

Gorski kotar, organiziran je Stručno-edukativni 

skup Uloga ruralnog prostora u novom 

programskom razdoblju EUROPA 2020 – 

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-ova 

2014.-2020., s naglaskom na Natura 2000 i 

zaštitu okoliša. Skup je bio namijenjen svim 

stanovnicima s područja Gorskog kotara i 

ostalima koji su bili zainteresirani za tematiku. 

Uz predavače iz Ministarstva poljoprivrede, 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode, JU za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Primorsko-goranske županije Priroda, JU za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

na području Dubrovačko-neretvanske županije, 

Skup je učinjen zanimljivim i korisnim za sve 

prisutne.  

 

Također, održana je i Panel rasprava na temu 

važnosti Nature 2000 i Postupku ocjene o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u 

okviru izrade LRS LAG-ova za razdoblje 

2014.-2020.  Skup je ujedno bio i početak 

Radnog susreta LAG-ova RH pod nazivom 

Dosadašnja provedba LEADER-a i Mjere 202 

IPARD programa u svrhu razrade SWOT 

analize, te razvoja i provedbe participativnih 

procesa s ciljem izrade LRS 2014.-2020. na 

kojem su prisutni LAG-ovi (10 LAG-ova, sa 

ukupno 23 predstavnika) upoznati s načinom 

rada LAG-a te su terenskim obilaskom Gorskog 

kotara vidjeli primjere dobre prakse, te su bolje 

upoznati s područjem LAG-a i uvjetima u 

kojima se na tom području živi.  
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Sudionici Radnog susreta LAG-ova u Gorskom kotaru 

 

Koordinacijski sastanak LAG-ova s 
područja Primorsko-goranske 
županije 

LAG Gorski kotar, u 2015. godini bio je 
organizator koordinacijskih sastanaka LAG-
ova s područja Primorsko-goranske županije, 
a posljednji sastanak kao organizatora, LAG je 
održao 08. veljače 2016. godine, u prostorima 
LAG-a Gorski kotar, dok je ulogu organizatora 
u 2016. godini preuzeo LAG Vinodol.  

Izrada Lokalne razvojne strategije 
LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. 

Početkom 2016. godine, najviše vremena 
posvećeno je izradi Lokalne razvojne 
strategije (LRS) LAG-a Gorski kotar 2014.-
2020. Tako je u svrhu izrade LRS organizirano 
pet radionica za sve zainteresirane 
potencijalne prijavitelje projekata s područja 
Gorskog kotara. Uz to, za potrebe izrade LRS 

LAG-a, oformljena je i Radna skupina koja je 
brojala 28 članova, za koje je LAG Gorski 
kotar organizirao četiri sastanka. Na 
Redovnoj Skupštini LAG-a Gorski kotar, 
održanoj 29. veljače 2016. godine, u sklopu 
koje je održan i sastanak Radne skupine, 
donesena je Odluka o prihvaćanju idejnog 
projekta Goranske drvene kuće (elementi 
Goranske kuće u gradnji) kao stručne podloge 
za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a 
Gorski kotar za razdoblje 2014.-2020.  

LAG Gorski kotar je u narednom periodu 
organizirao javno predstavljanje nacrta LRS 
LAG-a 2014.-2020. za sve zainteresirane. 
Prezentiranje nacrta vodila je Tatjana Malečić 
Pezelj, direktorica konzultantske tvrtke 
Centum percent d.o.o., koja je odabrana od 
strane Upravnog odbora LAG-a za izradu 
Strategije. Predstavljanje LRS održano je u 
Begovom Razdolju, kao mjestu na kojem je 
2008. godine održana prva radionica u sklopu 



GLASNIK HRVATSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ  
BROJ 7. | SRPANJ 2016. 

 

     20 

 

projekta iz kojeg je LAG Gorski kotar 
proizašao – tu je sve počelo. Odluku o 
usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a, 
Upravni odbor donio je u travnju 2016. 
godine. 

 
JLS Gorskog kotara 

 

Članica LAG-a Gorski kotar osvaja 
nagrade 

Uza sve, ponosni smo na svoje članove, od 
kojih posebno ističemo članicu Anitu Pintar 
koja je  u Sloveniji osvojila nagrade za svoj 
rad, točnije sireve. Tako je za sir s medvjeđim 
lukom, osvojila brončanu medalju, a za 
Čabarski sir škripavac, Anita Pintar, 
nositeljica OPG-a Pintar Anita, osvojila je 
zlatno odličje. Također, sudjelovala je u 
projektu „Zlata vrijedan“ u kojem je osvojila 
drugo mjesto kao najbolji OPG u RH.  

Dežurstvo Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak u prostorima 
LAG-a Gorski kotar 

LAG Gorski kotar u suradnji s Hrvatskom 
bankom za obnovu i razvitak pokrenuo je, 
kontinuirano,  jednom mjesečno, dežuranje 
banke, točnije Podružnica HBOR-a Rijeka koju 
predstavlja voditeljica Podružnice, gđa. Vesna 
Bartolović. Dežurstvo se održava u 
prostorima LAG-a Gorski kotar. Cilj je što 
bolja dostupnost HBOR-a lokalnim 
poduzetnicima. 

Izrada LRS Jedinica lokalnih 
samouprava s područja Gorskog 
kotara 

Posebno ističemo kako je LAG Gorski kotar 
aktivno sudjelovao u izradi strateških 
razvojnih dokumenata općina Mrkopalj i 
Ravna Gora, te gradova Čabar i Delnice.   

Prilog o LAG-u Gorski kotar u 
emisiji Eko zona 

Uz svakodnevna pojavljivanja u medijima, 
ističemo i prilog o Gorkom kotaru u kojem je 
više riječi bilo o Naturi 2000. Prilog je 
prikazan u sklopu emisije Eko zona, na HRT1. 
Cijela emisija Eko zone i prilog o Gorskom 
kotaru može se pogledati na sljedećoj 
poveznici: http://www.hrt.hr/enz/eko-zona/. 

LAG Gorski kotar, početkom veljače 2016. 
godine, preselio se u veći ured u Lokvama. 
S velikim zadovoljstvom i entuzijazmom, 
djelatnice LAG-a i članovi Upravnog odbora, 
uz nekolicinu volontera, opremili su urede te 
stvorili pozitivno okruženje za još bolji i 
kvalitetniji rad. 

U LAG-u Gorski kotar, bilo je još mnogo 
drugih aktivnosti, obavljenih razgovora u 
uredu i izvan njega, gdje  svakodnevnom 
prisutnošću LAG nastoji  što više animirati 
stanovnike s područja LAG-a na aktivno 
sudjelovanje i doprinos KOTAČIĆU RAZVOJA 
GORSKOG KOTARA!!  

 

Prilog pripremile voditeljica LAG-a Gorski kotar, 

Svjetlana Kasunić i stručna suradnica LAG-a, Nika 

Jurković 

 
     

■ ■ ■  

LAG GORSKI KOTAR 

Rudolfa Strohala 118, 

51316 Lokve 

Tel./Fax. 051/ 831-205 

GSM: 099/ 33 46 791 

E-mail: lag.gorskikotar@gmail.com  

W. www.lag-gorskikotar.hr  

http://www.hrt.hr/enz/eko-zona/
http://www.lag-gorskikotar.hr/
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LAG Izvor 

 

 
Pregled aktivnosti Lag-a „Izvor“ u 
prvih pet mjeseci 2016. godine 

Lokalna akcijska grupa „Izvor“ u prvih pet 
mjeseci 2016. godine najviše se bavila 
izradom Lokalne razvojne strategije LAG-a 
„Izvor“ za razdoblje 2014. – 2020 godine. 
LAG „Izvor“ u suradnji sa moderatorom 
HMRR-a organizirao je radionice u svim JLS-
ovima sa područja LAG-a „Izvor“ na temu 
„Izrada Lokalne razvojne strategije LAG 
„Izvor“: SWOT analiza“. Radionice su 
organizirane dana 21. siječnja 2016  u 
Varaždinskim Toplicama, 1. veljače u Rasinji, 
2 veljače u Ludbregu, 3. veljače u Martijancu, 
8. veljače u Svetom Đurđu, 10. veljače u 
Malom Bukovcu, 11. veljače u Velikom 
Bukovcu i 19. veljače.  

 

Na radionicama zaposlenici LAG-a „Izvor“ 
ukratko su predstavili dosadašnje djelovanje 
LAG-a „Izvor“ te skrenuli pažnju na 
budućnost LAG-a i njegovih stanovnika, kao i 
na mogućnosti koje se otvaraju kroz Mjeru 
19. Programa ruralnog razvoja. Nakon uvoda 
zaposlenika LAG-a , uslijedio je uvod u Izradu 
Lokalne razvojne strategije koje je predstavio 
moderator HMRR-a te se predstavila metoda 
izrade SWOT analize. Nakon uvoda sudionici 
koji su prisustvovali radionicama podijelili su 
se u grupe te izrađivali SWOT analizu svojeg 
JLS-a. Radionice su završile predstavljanjem 
rezultata grupnog rada te razgovorom o 
budućnosti područja te interesu sudionika na 
javljanje na natječaje koje će LAG raspisati.  

Lokalna razvojna strategija LAG-a „Izvor“ za 
razdoblje 2014. – 2020. donešena je na 
redovnoj izvještajnoj skupštini LAG-a „Izvor“ 
30.03.  

 

 

 

Osim izrade Lokalne razvojne strategije LAG-
a „Izvor“ za razdoblje 2014.-2020- godine 
LAG „Izvor“ bio je partner Gradu Ludbregu te 
sudjelovao u izradi projekta „Unapređenje 
kontinentalnog turizma turističkom 
valorizacijom povijesno-kulturne baštine 
Grada Ludbrega“ na otvoreni natječaj 
“Priprema i provedba integriranih razvojnih 
programa temeljenih na obnovi kulturne 
baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova europske unije.  Ukupna vrijednost 
projekta iznosi  18.198.728,21 kuna 

Uz spomenutom razdoblju zaposlenici LAG-a 
„Izvor“ prijavili su i projekt LAG-a „Izvor“  
„Razvoj OPG-a Varaždinske županije“ na 
javni poziv Varaždinske županije za dodjelu 
jednokratne financijske potpore 
aktivnostima za opće dobro koje provode 
udruge u 2016. godini. Ukupna vrijednost 
projekta iznosi 30.000,00 HRK . Na isti 
natječaj prijavili smo i „Športsko 
rekreacijsku udrugu Sudovčina“ sa 
projektom ukupne vrijednosti 25.000,00 
HRK, Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Leskovec sa projektom vrijednim 25.000,00 
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HRK te Udrugu vinogradara i voćara „Sv. 
Martin“ sa projektom vrijednim 20.000,00 
HRK. Na javni poziv Koprivničko-križevačke 
županije za dodjelu jednokratne financijske 
potpore aktivnostima koje provode udruge u 
2016. godini prijavili smo Udrugu 
umirovljenika matica Općine Rasinja sa 
projektom vrijednim 25.000,00 HRK 

Od ostalih otvorenih  natječaja za udruge na 
natječaj HEP-a prijavili smo Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Laskovec sa projektom 
vrijednim 20.000,00 HRK te udrugu 
umirovljenika matica Općine Rasinja sa 
projektom vrijednim 15.000,00 HRK 

Zaposlenici LAG-a „Izvor“ sudjelovali su i na 
kulturno-gospodarskom sajmu u Svetom 
Đurđu. 

U uredu Lag svakodnevno imamo osobna 
savjetovanja za poslovni, civilni i javni sektor 
s područja Lag-a na različite teme te smo u 
prvih pet mjeseci  2016. godine zabilježili 
više od 120 sastanaka na razne teme. 

 

Pripremio:  

Matija Zamljačanec, voditelj LAG-a „Izvor“ 

 

 

  

■ ■ ■  

LAG IZVOR 

Vladimira Nazora 1,  

42230 Ludbreg 

Tel: 042/306-217 

Mob: 099/8050870 

Web: www.lag-izvor.eu 

E-mail: lag.izvor@gmail.com 

 

 

 

 

 
LAG Međimurski doli i bregi 

 

 

Održana Skupština LAG-a u 
blagdanskoj atmosferi 

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i 
bregi održala je svoju 6. sjednicu Skupštine 
16. prosinca 2015. godine u konferencijskoj 
dvorani Termi Sveti Martin. Sjednici je 
prisustvovalo 60-tak predstavnika članova 
Skupštine s gostima. U okviru radnog dijela 
sjednice donesen je Plan rada LAG-a te 
Financijski plan LAG-a za 2016. godinu, nakon 
čega je uslijedilo druženje članova LAG-a. 
Zaključeno je da će u 2016. godini LAG 

Međimurski doli i bregi usmjeriti svoj rad na 
postizanje ciljeva određenim u Statutu LAG-a, 
Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, te 
prihvatljivim aktivnostima sukladno Mjeri 19 
Programa ruralnog razvoja 2014.-2020 koju 
provodi. Najvažnija zadaća je završetak 
procesa izrade i donošenje kvalitetne Lokalne 
razvojne strategije LAG-a za razdoblje do 
2020. godine. Također LAG tijekom 2016. 
godine planira provoditi i druge projekte koji 
doprinose cjelokupnom razvoju područja 
LAG-a. Nastavit će se s uspješnom praksom  

http://www.lag-izvor.eu/
mailto:lag.izvor@gmail.com
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educiranja i osnaživanja članova LAG-a i 
stanovništva putem radionica, edukacija, 
studijskih putovanja i sličnog. Turistički 
razvoj i promocija područja LAG-a te 
pronalaženje novih mogućnosti i metoda te 
poticanje suradnje poduzetništva i civilnog 
društva, neke su od najvažnijih poveznica svih 
aktivnosti LAG-a koje će se nastaviti provoditi 
i u 2016. godini. LAG i partneri će se 
zajedničkim snagama truditi biti jedan od 
kotačića inovativnog pristupa i razvoja 
ruralnog područja Međimurja. 

 

Izrada Lokalne razvojne strategije 
LAG-a Međimurski doli i bregi  

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i 
bregi je od listopada 2015. do ožujka 2016. 
godine provodila proces izrade Lokalne 
razvojne strategije kojom će se osigurati 
preduvjeti za financiranje projekata javnog, 
gospodarskog i civilnog sektora s područja 
LAG-a iz Programa ruralnog razvoja 2014.-
2020.  

Kako bi se osiguralo partnerstvo što šireg 
kruga zainteresiranih institucija, poduzetnika, 
poljoprivrednih gospodarstava, udruga i 
pojedinaca koji su upoznati s razvojnim 
problemima i potrebama područja LAG-
a održano je ukupno 5 radionica u Svetom 
Martinu na Muri, Lopatincu, Strahonincu, 
Podturnu i Murskom Središću. Također, LAG 
je u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije, 
a s ciljem prikupljanja informacija i projektnih 
ideja održao individualne konzultacije u 
ukupno 8 termina s potencijalnim 
investitorima na području LAG-a.  

 

Na dodatnim tematskim radnim sastancima s 
raznolikim dionicima raspravljano je o 
problemima i potrebama jedinica lokalne 
samouprave s područja LAG-a, o problematici 
nekonkurentnosti malih poljoprivrednih 
proizvođača i OPG-ova, o turističkim 
potencijalima područja LAG-a i mogućnostima 
razvoja turističkih sadržaja, o planiranom 
gospodarenju šumama, važnosti 
pošumljavanja i mogućnosti financiranja 
određenih projekata kroz Program ruralnog 
razvoja.  

 

Usvojena strategija za razvoj 
područja LAG-a Međimurski doli i 
bregi 

LAG Međimurski doli i bregi je 15. ožujka 
2016. godine u Restoranu Međimurski dvori u 
Lopatincu održao 7. sjednicu Skupštine LAG-a. 
Predsjednica LAG-a Sanja Krištofić je otvorila 
izvještajnu sjednicu Skupštine koja je bila 
bitna zbog usvajanja Lokalne razvojne 
strategije LAG-a. Predstavnica REDEA-e, koja 
je nositelj izrade LRS, predstavila je proces i 
korake u izradi LRS od listopada 2015. godine 
do ožujka 2016. godine.  

Predstavnik tvrtke Bercon d.o.o., podizvođač 
izrade LRS, prisutnima je izložio analizu 
investicijskog i projektnog kapaciteta 
područja LAG-a. Po završetku prezentacije 
prijedloga, Lokalna razvojna strategija LAG-a 
Međimurski doli i bregi 2014.-2020. je 
jednoglasno usvojena. 

Lokalna razvojna strategija LAG-a 
Međimurski doli i bregi 2014.-2020. je 



GLASNIK HRVATSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ  
BROJ 7. | SRPANJ 2016. 

 

     24 

 

temeljni dokument za razvoj područja LAG-a 
u narednih 7 godina. Strategijom će se 
osigurati preduvjeti za financiranje projekata 
javnog, gospodarskog i civilnog sektora s 
područja LAG-a iz Programa ruralnog razvoja, 
a LAG će kroz provedbu strategije raspisivati 
natječaje za financiranje projekata ruralnog 
razvoja na svom području. 

 

Radionica za LAG-ove u Ljutomeru 

Na inicijativu hrvatskih LAG-ova u Ljutomeru 
je 08. i 09. prosinca 2015. održana radionica 
Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu izrade 
Lokalnih razvojnih strategija koju su vodili 
Goran Šoster i Goran Ohman, predstavnici 
LAS-a Prlekija. Radionici su prisustvovali 
hrvatski LAG-ovi Baranja, Karašica, VIP, 
Papuk, Izvor, Podravina, Mura-Drava, 
Moslavina i LAG Međimurski doli i bregi. 

Radionica je pokrivala niz tema s ciljem 
prijenosa znanja i primjera dobre prakse od 
strane slovenskog LAS-a Prlekija koji provodi 
LEADER dugi niz godina i koji ima puno veće 
iskustvo u izradi lokalnih razvojnih strategija. 
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi 
na radionici su sudjelovale 08. prosinca kada 
je raspravljano o niz tema, kao što je kreiranje 
LRS 2014-2020 i uključivanje dionika u 
proces izrade, raspodjela sredstava po 
sektorima djelatnosti, postupci izbora 
projekata od poziva, procjene do odobrenja, 
načini bodovanja i izbora projekata te 
evaluacija LRS. 

Radionica je bila izuzetno korisna za hrvatske 
LAG-ove koji su tim putem dobili uvid u 
provođenje LRS kroz bodovanje i odabir 
projekata što je trenutno najveći izazov za 
LAG-ove koji provode Mjeru 19 Programa 
ruralnog razvoja 2014-2020. 

 

Obilježen Svjetski dan šuma na 
području LAG-a 

LAG Međimurski doli i bregi je u suradnji sa 
Savjetodavnom službom održala stručno 
predavanje povodom obilježavanje Svjetskog 
dana šuma, 21. ožujka 2016. godine u 
prostorijama Općine Gornji Mihaljevec. 

 

Predstavnik Savjetodavne službe Mario Vlašić, 
dipl. ing. šum. objasnio je prisutnima tematiku 
privatnih šuma te način na koji se mogu 
ishoditi dozvole za sječu, a koje su potrebne 
svima koji namjeravaju rušiti stabla u 
privatnim šumama. Istaknuo je potrebu upisa 
u Upisnik šumoposjednika kako bi se osigurali 
uvjeti za participiranje na natječajima za 
financiranje aktivnosti u privatnim šumama 
kroz mjere ruralnog razvoja u šumarstvu. 
Predstavljeni su i drugi izvori financiranja koji 
su dostupni širem krugu šumoposjednika te je 
istaknuta potreba za obnavljanjem šumskog 
fonda autohtonim vrstama. U zadnjem dijelu 
predavanja prezentirane su mogućnosti 
financiranja rekonstrukcije i održavanja 
šumskih prometnica u privatnim šumama. 

Cilj predavanja bio je podići svijest o potrebi 
održivog gospodarenja privatnim šumama 
koje pokrivaju značajne površine LAG-a 
Međimurski doli i bregi. 

 

LAG na sajmu MESAP Libar 

LAG Međimurski doli i bregi je sa svojim 
članom Mladi informatičari Strahoninca 
sudjelovao na 9. po redu sajmu knjiga MESAP 
Libar koji se održavao od 08.04. – 10.04.2016. 
godine u Nedelišću u dvorani MESAP-a. Sajam 
ima 9 godina dugu tradiciju održavanja, a ove 
godine je ponuda sajma proširena učilima, 
informatičkom opremom, audio i video 
tehnikom, glazbenim instrumentima i 
opremom te uređajima i priborom za grafičku 
industriju, uz već tradicionalnu školsku i 
obrazovnu literaturu, dječju literaturu, 
beletristiku te stručnu literaturu. Na sajmu se 
predstavio član LAG-a Udruga Mladi 
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informatičari Strahoninca koji su interes 
djece, ali i odraslih privlačili robotima, 
programiranjem te prezentacijom svog 
dugogodišnjeg rada sa djecom i mladima. 

 

Sudjelovali smo u javnoj akciji 
“Moje mjesto u zajednici” 

Dana 30.04.2016. godine održana je prva 
javna akcija u sklopu kampanje „Moje mjesto 
u zajednici“ u kojoj su sudjelovale i 
predstavnice LAG-a. Udruga Zora kao nositelj 
projekta, sa suradničkim udrugama Lokalnom 
akcijskom grupom Međimurski doli i bregi te 
Međimurskom udrugom za ranu intervenciju 
je od 9-13 sati u centru grada Čakovca 
informirala građane o mjestima na koja se 
mogu javiti ukoliko imaju kakav problem, 
prijedlog ili sugestiju vezano uz zdravlje i 
socijalna pitanja, sigurnost, inspekciju, 
gospodarstvo i zapošljavanje i slično. Tijekom 
akcije građanima je bila podijeljena brošura 
koja je bila rezultat istraživanja „Moje mjesto 
u zajednici“ provedenog na području 
Međimurske županije. Građanima se 
omogućilo da na razglednicama pod imenom 
„Neka se i moj glas čuje“ zabilježe probleme 
koji ih muče, a koje će biti upućene lokalnim 
donositeljima odluka. 

Tijekom provedbe istraživanja došlo je do 
spoznaje da građani ne znaju kome se obratiti 
kada imaju problem, pa se ovakvim akcijama 
tijekom kojih se dijele brošure i radom na 
terenu nastoji ojačati stanovništvo, daju se 
informacije koje su potrebne te se na taj način 
potiče ljude da zagovaraju svoje potrebe. 

 

Popratne aktivnosti LAG-a  

Osim aktivnosti kroz Podmjeru 19.1. 
Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., u 
uredu LAG-a Međimurski doli i bregi se 
konstantno radi na umrežavanju i 
informiranju članova kroz razne aktivnosti, a 
putem promotivnih materijala se LAG 
uključuje u razna događanja na području LAG-
a. Također, sve se intenzivnije planiraju 
projekti LAG-a i članova, posebno oni 
prekogranični sa partnerima iz Slovenije i 
Mađarske.  

 

Foto natječaj „Moji doli i bregi“ 

LAG je 16. svibnja 2016. godine otvorio 2. po 
redu Fotografski natječaj „Moji doli i bregi“ za 
izbor najboljih fotografija čiji sadržaj mora 
biti vezan s prirodnim ljepotama, 
poljoprivredom, turizmom, kulturnom 
baštinom ili manifestacijama na području 
Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i 
bregi. Prvi fotografski natječaj održan je u 
ljeto 2015. godine putem kojeg je LAG primio 
odlične fotografije za promociju 
„Međimurskih dola i brega“.  

 

 
Materijal pripremila:  

Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a 

 

 

 

 

■ ■ ■  

LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 

Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće 

Kontakti:  

Vedrana Horvat, voditeljica, 098/9323599, 

lag.mdib@gmail.com 

Sanja Krištofić, predsjednica, 091/5349266, 

sanja.kristofic@gmail.com 

Web: http://lag-medjimurskidoliibregi.hr/ 

 
 

mailto:lag.mdib@gmail.com
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LAG More 249  

 

 

U okviru Programa lokalnog razvoja 
Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u 
Hrvatskoj je, u siječnju 2013. godine, potpisan 
sporazum između UNDP-a i Šibensko-kninske 
županije s ciljem osnivanja Lokalne akcijske 
grupe (LAG) koje će obuhvaćati obalno 
područje. Kao rezultat toga u listopadu je 
osnovana Lokalna akcijska grupa „More 249“.  

LAG More 249 se nalazi na obalnom i 
otočnom dijelu Šibensko-kninske županije te 
obuhvaća 8 jedinica lokalne samouprave: 
grad Vodice, općine Pirovac, Tribunj, Tisno, 
Primošten, Rogoznicu i Murter-Kornati te 
naselja grada Šibenika - Grebašticu, Žaborić, 
Jadrtovac, Brodaricu, Krapanj, Zlarin, Kaprije, 
Žirije, Zaton i Raslinu. Ukupna površina LAG-a 
iznosi 538,08 km2, a broj stanovnika, prema 
popisu iz 2011. iznosi  29.064 stanovnika. 

Područje LAG-a karakterizira iznimno 
razvedeno područje Jadranskog mora s 
mnoštvom malih otoka, otočića i hridi te uski 
priobalni pojas koji pruža obilje prilika za 
bavljenje turizmom koji se tradicionalno 
naslanja na more kao glavni turistički resurs. 

Na 2. natječaju za mjeru 202 LAG More 249 
nije prošao akreditaciju, te se financirao 
članarinama do listopada 2015. godine kada 
su mu odobrena sredstva u okviru Podmjere 
19.1. iz  koje je izrađena i Lokalna razvojna 
strategija koja predstavlja preduvjet za 
daljnje financiranje. Izradi strategije 
prethodile su brojne radionice i terenski 
obilasci područja LAG-a i njegovog 
stanovništva kako bi se što bolje upoznali s 
problemima i poteškoćama ali i prilikama i 
mogućnostima cijelog područja. 

Ured LAG-a „More 249“ djeluje od 2014. 
godine te je u tom periodu do danas 
organizirao i sudjelovao u nizu aktivnosti koje 
su za cilj imale informiranje i edukaciju 
stanovništva, promociju lokalnih proizvođača, 
njihovih proizvoda, umrežavanje sudionika, 
razmjenu iskustava i dr. 

 

Održane radionice za lokalno stanovništvo: 

 Izrada projektnog prijedloga  
 Ideje i resursi za razvoj (Mogućnosti 

Eu fondova, udruživanja, zelenog 
poduzetništva na području LAG-a 
More 249) 

 Info dan - EU fondovi za ruralna 
područja 

 Ruralna baština - suhozidi šibenskog 
kraja 

 Mogućnosti sufinanciranja ruralnog 
turizma iz domaćih i EU fondova 

 Zadruge i društveno poduzetništvo 
 Organizacija i sufinanciranje Programa 

izobrazbe poljoprivrednika za sigurno 
rukovanje i pravilnoj primjeni 
pesticida 
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Osim održanih radionica, LAG More 249 je na 
svom području u dvije godine organizirao 
desetak akcijskih prodaja mandarina sa 
neretvanskog područja, nekoliko sajmova 
domaćih proizvoda s ciljem promoviranja 
domaćih proizvođača, te dogovorio sajmove 
za slijedeću ljetnu sezonu. Na prijavljenom 
natječaju TZ grada Vodica, odobrena su 
sredstva za 1. Festival fritula i kroštula čiji je 
cilj obogaćivanje turističke ponude grada 
Vodica kroz promociju poljoprivrednih 
proizvoda, autentične glazbe i gastro ponude 
s naglaskom na fritule i kroštule kao 
tradicionalnog kolača u hrvatskom kućanstvu 
i ugostiteljstvu. 

LAG se redovito javlja na natječaje domaćih i 
inozemnih donatora. Odlukom o odobravanju 
financijske potpore građanskim akcijama  za  
programsko  područje  "Naš doprinos 
zajednici" Zaklade Kajo Dadić, LAG je 
uspješno proveo projekt „S nama kroz život“ 
kojem je cilj bio osvješćivanje lokalnog 
stanovništva o odgovornosti i brizi za pse, 
povećana turistička i društvena ponuda za 
turiste i građane grada Vodica te unapređenje 
sadržaja za socijalizaciju i druženje pasa.  

 

Kao partner, LAG „More 249“ u suradnji s 
udrugom „Nešto Više“ iz Sarajeva kao 
nositeljem projekta sudjelovao u prijavi 
projekta u sklopu programa „Europa za 
građane“. Ostali partneri u projektu su Centar 
za ekonomski i ruralni razvoj – CERD iz Banja 
Luke, LAG „Južna Istra“, LAG „Bosutski niz“, te 
udruge „Lithuanian Rural Communities 
Union“ iz Litve i „Latvijas Lauku forums“ iz 
Latvije. Projekt pod nazivom „Healthy local 
food connects Europe“ ima za cilj poticanje 
demokratske i građanske participacije 
građana na razini Unije, razvijajući 
razumijevanje građana o politici Unije, 
donošenju odluka i promicanju mogućnosti za 
društveni i interkulturalni angažman i 
volontiranje na razini Unije. Rezultati 
natječaja su u tijeku. 

 

 

Pripremile: voditeljica Meri Krnić i stručna suradnica 

Marijana Baltić 

 

 

 

 

■ ■ ■  

LAG “More 249” 

Obala Juričev Ive Cota 9  

HR - 22211 VODICE  

Mob.091/2351-101, 

 Tel./Fax. 022/338-641 

e-mail: lagmore249@gmail.com 
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LAG Mura-Drava  

 

 

 

 

Lokalna akcijska grupa (LAG) Mura-Drava 
osnovana je 15. listopada 2012. godine i broji 
9 jedinica lokalne samouprave; Grad Prelog, 
donjomeđimurske općine - Orehovicu, Donji 
Kraljevec, Goričan, Svetu Mariju, Donji 
Vidovec, Donju Dubravu, Kotoribu te općinu 
Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. U 
radu organizacije sudjeluje 59 aktivnih 
članova, i to 9 članova iz javnog sektora, 28 
članova iz civilnog sektora i 22 člana iz 
gospodarskog sektora 

Na površini od 287,94km2 živi 29 083 
stanovnika. Područje LAG-a Mura-Drava 
povezuje uspješna dugogodišnja suradnja i 
povijest, što vrijedi i za Legrad koji je bio dio 

međimurskog kraja, ali je nakon poplave i 
promjenom toka rijeke Drave 1710. godine 
pripao Podravini. Samim time što rijeke 
određuju naziv LAG-a, daju mu i neka 
specifična prirodna i zemljopisna obilježja, 
koja predstavljaju veliki potencijal za daljnji 
razvoj ovoga ruralnog područja. Zanimljiva je 
činjenica da 47,78% ukupne površine LAG-a 
spada u zaštićena područja, s time da je 
41,46% zaštićeno područje Regionalnog 
parka Mura-Drava. Logo LAG-a je dravski 
„čon“ na ušću Mure i Drave. 

U svibnju 2014. godine LAG-u Mura-Drava 
odobrena su sredstva za  provedbu Mjere 
202 Priprema i provedba lokalnih 
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strategija ruralnog razvoja IPARD 
programa. U provedbi te Mjere, LAG je svoje 
aktivnosti usmjerio prema jačanju kapaciteta 
zaposlenika i članova LAG-a, kao pripremu za 
naredno programsko razdoblje, ali i prema 
animiranju te upoznavanju lokalnog 
stanovništva s ulogom i aktivnostima LAG-a.  

Od osnivanja do danas, LAG Mura-Drava 
proveo je niz edukacija o LEADER pristupu i 
Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 
2014.–2020. Cilj tih edukacija bio je približiti 
značenje LEADER pristupa lokalnim 
dionicima, a ujedno ih pripremiti za sljedeće 
programsko razdoblje. Također je u 
organizaciji LAG-a, održana edukacija  o 
novom Zakonu o udrugama i financijskom 
poslovanju neprofitnih organizacija,  te 
jednostavno knjigovodstvo za udruge.  

U srpnju 2014. godine, LAG Mura-Drava u 
suradnji sa Regionalnom razvojnom 
agencijom Međimurje (REDEA-om) održao je 
trodnevnu edukaciju za članove LAG-a, 
jedinice lokalne samouprave i javne institucije 
na temu Priprema projekata prihvatljivih 
za financiranje iz fondova Europske unije. 
Cilj edukacije bio je polaznicima dati osnove 
za samostalnu pripremu projektnih prijedloga 
za prijavu na fondove EU, ukazati na procese 
koji prethode i koji slijede samu pripremu 
projektnog prijedloga. U svibnju 2015. godine 
u Svetoj Mariji i Legradu proveli smo 
dvodnevnu edukaciju Formulacija i razrada 
projektnih ideja za prijavu na pojedine 
natječaje gdje su polaznicima edukacije 
predstavljeni primjeri dobre prakse 
financirani iz različitih programa te 
metodologija razrade projektnih ideja kroz 
rad u grupama.  

U suradnji s LEADER mrežom Hrvatske u 
lipnju 2015. godine, održana je radionica na 
temu Programiranje i provedba projekata 
suradnje LAG-ova (podmjera 19.3.) te 
razvoj ribarskih LAG-ova i njihovo 
međusobno povezivanje. Radionica je 
okupila predstavnike 14 LAG-ova iz RH, 
predstavnike Društva za razvoj slovenskoga 
podeželja i LAS-a Ptuj iz Slovenije, 
Ministarstva poljoprivrede i UNDP-a Zadar. U 
sklopu radionice bio je organiziran terenski 
obilazak preloške Marine - akumulacijsko 

jezero HE Donja Dubrava  koje je najveće 
umjetno jezero u Hrvatskoj, te predstavlja 
veliki potencijal za razvoj ovog ruralnog 
područja.  Sudionici radionice posjetili su i 
OPG Zadravec iz Oporovca, koji je aktivni član 
LAG-a Mura-Drava, a bavi se proizvodnjom 
kozjeg sira. Također sudionicima je 
prezentirana tradicija ispiranja zlata na rijeci 
Dravi. 

 

Što se tiče manifestacija koje su se održavale 
na području LAG-a Mura-Drava i koje je LAG 
podržao sa svojim članovima, valja istaknuti 
međunarodni Voćarski sajam u Donjem 
Kraljevcu, Dane ljuka i ekološke proizvodnje u 
Donjoj Dubravi te Orehijadu u Orehovici i 
druge. LAG redovito sudjeluje na brojnim 
radionicama i manifestacijama organiziranim 
od strane drugih LAG-ova, Ministarstva 
poljoprivrede, APPRRR-a, LEADER mreže 
Hrvatske, Hrvatske mreže za ruralni razvoj i 
dr. 

U svrhu međusobnog povezivanja i 
umrežavanja, uspostavili smo suradnju sa 
hrvatskim LAG-ovima i LAG-ovima u 
Mađarskoj, Sloveniji i Austriji. Navedene LAG-
ove posjetili smo u okviru studijskih 
putovanja financiranih iz Mjere 202 s ciljem 
upoznavanja primjera dobre prakse 
provođenja LEADER-a i prijenosa iskustva u 
razvoju lokalne zajednice. 
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Osim IPARD programa, LAG Mura-Drava je 
kao partner sudjelovao u pripremi i provedbi  
projekta CSO4Co – civil society 
organizations for mutual cooperation. 
Projekt je bio financiran u okviru programa 
Europa za građane u vrijednosti od 72.000,00 
kuna, a provodio se u 2014. i 2015. godini. 
Ciljevi projekta bili su usmjereni na jačanje 
kapaciteta civilnog sektora, unaprjeđenje 
suradnje te podizanje informiranosti građana 
o važnosti razvoja civilnog sektora. Vodeći 
partner bila je Općina Goričan, a uz LAG, u 
projektu su sudjelovali partneri iz Srbije, 
Mađarske i Slovenije.  

Tijekom 2016. godine LAG Mura-Drava 
nastavlja svoj rad provođenjem Mjere 202 
IPARD programa i Mjere 19. „LEADER-CLLD“ 
Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u okviru 
koje je izrađena nova Lokalna razvojna 
strategija LAG-a do 2020. godine kojom će 
pokušati ostvariti zajedničku razvojnu viziju: 

LAG Mura-Drava područje je unaprijeđene 
infrastrukture, razvijenog ruralnog turizma i 
poljoprivredne proizvodnje koja teži 
ekološkoj i biodinamičkoj proizvodnji te 
održivom korištenju prirodne i kulturne 
baštine s naglaskom na rijekama Muri i Dravi. 

 
 

Pripremile:  

Petra Jakopec, voditeljica LAG-a 

Ivana Hajdinjak, stručna suradnica 

 
■ ■ ■  

LAG Mura-Drava 

Rade Končara 9, Donji Vidovec 

Tel: 040/ 635 069 

e-mail: lag.mura.drava@gmail.com 

web adresa: www.lag-muradrava.hr 

 

Predsjednik LAG-a: Mario Moharić 

Voditeljica LAG-a: Petra Jakopec 

 

 

 

 

 
LAG Posavina 

 

 

 

LAG Posavina je osnovan na inicijativu pet 
općina na području zapadno od grada 
Slavonskog Broda, sjedišta Brodsko-posavske 
županije, s ciljem primjene LEADER programa 
za ruralni razvoj sukladno načelima Europske 
unije. Osnivačka skupština LAG-a održana je 
09.02.2011. godine u Velikoj županijskoj 
vijećnici u Slavonskom Brodu. Skupštinu LAG-
a čine 70 članica i članova. Predsjednica je 
Željka Čorak, voditelj ureda Goran Jelinić, a 
ured ima zaposlena i tri stručna suradnika. 

mailto:lag.mura.drava@gmail.com
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LAG Posavina se nalazi u središnjem dijelu 
Brodsko -posavske županije, odnosno u 
najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim 
istočnim položajem, graniči sa gradom 
Slavonskim Brodom, a na zapadu s općinom 
Staro Petrovo Selo. Na sjeveru se prostire 
padinama Požeške i Dilj gore, a južna granica 
mu je rijeka Sava koja je granica između 
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Trenutno, područje LAG-a obuhvaća prostor 7 
jedinica lokalne samouprave: općina Bebrina, 
Brodski Stupnik, Nova Kapela, Čaglin, 
Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Prostor LAG-a 
pripada statističkoj regiji Kontinentalna 
Hrvatska te se prostire na 759,49 km2. 

Svojim prostorom koji se nalazi na području 
Brodsko-posavske županije i dijela Požeško-
slavonske županije gravitira prema 
administrativnom središtu BPŽ, gradu 
Slavonskom Brodu, naselja Općine Nova 
Kapela tradicionalno su više usmjerena 
prema gradu Novoj Gradišci, a naselja Općine 
Čaglin gravitiraju gradu Požegi. Obzirom da se 
područje LAG-a Posavina pruža uz rijeku 
Savu, Orljavu, kao i duž padina Dilj gore i 
Požeške gore bogato je prirodnim resursima, 
kulturnom baštinom, a tradicionalno je 
orijentirano poljoprivrednoj proizvodnji. Uz 
poljoprivrednu proizvodnju, obrtništvo i 
poduzetništvo sve više jača i razvoj ruralnog 
turizma na području LAG-a Posavina. 

LAG Posavina ima iskustva u provedbi 
projekata jer je vrlo uspješno (sa 90% 
realizacije) proveo projekt IPARD programa 

po LEADER metodologiji Mjera 202 
Priprema i provedba lokalnih strategija 
ruralnog razvoja, u sklopu kojeg su 
provedene aktivnosti: usavršavanje i 
obrazovanje zaposlenika, volontera i članova 
LAG-a, animacija, informiranje i organizacija 
promidžbenih događaja za članove i 
stanovnike LAG-a te sudjelovanje zaposlenika, 
volontera i članova LAG-a na seminarima, 
radionicama, sastancima i studijskim 
putovanjima. LAG Posavina je proveo veliki 
broj aktivnosti promidžbe LAG-a i LEADER 
programa kroz održane info radionice i 
predavanja. 

Provedene aktivnosti su bile namijenjene 
svim sektorima društva, a posebno je  
naglasak  bio na razvoju civilnog društva pa je 
tako LAG održao niz edukativnih radionica za 
Upravljanje i razvoj OCD-a. LAG je za svoje 
članove i volontere organizirao stručno 
usavršavanje koje je proveo Poljoprivredni 
fakultet iz Osijeka Upravljanje  projektima u 
ruralnom razvoju te je na taj način osnažio 
svoje kapacitete koje će koristiti u narednom 
razdoblju za pripremu i provedbu projekata. 

 

 

 

Izvan mjere LEADER, LAG Posavina je kao 
suradnik ili partner pripremao i druge 
projekte, od kojih su najznačajniji:  

Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici – 
projekt pridonosi većoj učinkovitosti i 
sposobnosti OCD u integraciji socijalnih 
usluga i povećanju zapošljivosti mladih 
nezaposlenih osoba s područja LAG-a 
(vrijednost 533.290,00 kn). 

Sudjeluj, zaključuj, odlučuj! - usmjeren 
rješavanju problema mladih u svojoj lokalnoj 
zajednici (vrijednost 69.542,00 kn). 
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Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu - 
usmjeren na rješavanje problema slabe 
ekonomske aktivnosti skrbnika djece 
predškolske dobi (3-6 godina) na ruralnom 
području (vrijednost 896.331,00 kn). 

I mi se želimo družiti! - cilj projekta je 
uspostaviti i očuvati kontinuitet u pružanju 
organizacijskih oblika dnevnih aktivnosti koji 
će biti usmjereni na uključivanje starijih 
osoba u život zajednice i povećanje kvalitete 
života (vrijednost 57.545,82 kn). 

 

 

Također, u 2015. godini kroz Mjeru HZZ-a 
„Suradnik na EU projektima“ bilo je zaposleno 
troje djelatnika, a od 1. lipnja 2016. godine 
zaposlena je osoba na radnom mjestu 
„Koordinator volontera“ i tri osobe na radnom 
mjestu „Suradnik na EU projektima“. 

Trenutno je LAG Posavina u provedbi 
Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru 
Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014.-2020. 

 

Tekst napisao: Krunoslav Eraković, stručni suradnik 

 

■ ■ ■  

Lokalna akcijska grupa POSAVINA 

S.  Radića 117, 35253 Brodski Stupnik 

Tel./fax: 035/221 535 

e-mail: info@lag-posavina.hr  

www.lag-posavina.hr 

 

 

 

 

 
LAG Una 

 

 
Lokalna akcijska grupa „Una“ je 2016. godinu 
započela aktivno prikupljajući podatke za 
izradu svoje Lokalne razvojne strategije za 
period 2014-2020. Kako bi što kvalitetnije, sa 
našim konsultantom, izradili Strategiju, LAG 
UNA je organizirao određen broj sastanaka sa 
lokalnim dionicima i predstavnicima jedinica 
lokalne samouprave. Početkom ove godine, u 
LAG-u UNA, javne radove je završilo 5 
polaznika projekta „Mladi za EU“, te se 
pristupilo obradi zahtjeva za novih 5 
polaznika koji su odabrani i trenutno se čeka 
odgovor iz HZZ-a da bi mogli početi sa radom 
u narednih 6 mjeseci.  

Sredinom ožujka 2016. godine LAG UNA je 
organizirao Skupštinu na kojoj je jednoglasno 
prihvaćena završna verzija LRS-a i kao takva 

je upućena u Agenciju za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Trenutno smo u fazi provedbe projekta Oaza 
igre i smijeha gdje zajedno sa našim 
partnerima Općinom Dvor i Komunalac Dvor 
obnavljamo dječije igralište u parku koji se 
nalazi u Dvoru.  

Predstavnici LAG-a UNA tjekom travnja i 
početkom svibnja radili su na promidžbenim 
aktivnostima diljem vlastitog područija i u 
suorganizaciji lokalnih manifestacija poput 
Hrvatskog festivala Žganaca u Gredi 
Sunjskoj i Prvosvibanjske biciklijade u 
Sunji. 
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Lokalna akcijska grupa „UNA“ je aktivno 
uključena u problematiku zbrinjavanja 
nuklearnog otpada na području Općine Dvor 
svojim prisustvovanjem i primjedbama na 
javnim tribinama koje organizira Fond za 
nuklearnu i radioaktivnu sigurnost.  

Naš fokus djelovanja danas je usmjeren na 
pripremu za javljanje na natječaj na Podmjeru 
19.2 koja je najavljena  sredinom svibnja  

tekuće godine. LAG UNA trenutno radi sa 74 
člana koje aktivno animira i informaira o 
nadolazećim natječajima.  

 

 

 

 

Prilog pripremili: Dragan Pavlović, Dragan Šašo 

 

 

■ ■ ■  

LAG Una 

Sv. Mihovila 2, Majur;  

44 430 Hrvatska Kostajnica;  

tel: 099 207 88 74 / 099 530 13 89(90);  

e-mail: una.lag.hr@gmail.com 

 

  
 
 

 
LAG Vinodol 

 

 

LAG „VINODOL“ osnovan je 2012.g. s ciljem 
unaprjeđenja kvalitete života na području 
LAG-a, kroz održiv lokalni razvoj i LEADER 
pristup. Temeljna zadaća LAG-a je promicanje 
ruralnog područja te unaprjeđenje interesa od 
važnosti za područje LAG-a, s naglaskom na 
mogućnost korištenja sredstava iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 
(EPFRR). Smatrajući da cijelo područje 
Vinodola (Grad Crikvenica, Grad Novi 
Vinodolski i Vinodolska općina) sa svojim 
ruralnim područjima ima potencijal za razvoj 
ruralnih aktivnosti i korištenja sredstava EU 
fondova, Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. 
pokrenuo je inicijativu za osnivanje LAG-a 
„VINODOL“. 19. listopada 2012.g. održana je 
Osnivačka skupština LAG-a „VINODOL“ a 07. 
prosinca 2012.g. je službeno registrirana 

udruga utemeljena na važećem Zakonu o 
udrugama odnosno upisana u Registar udruga 
RH. 

Prilikom osnivanja, područje LAG-a 
obuhvaćalo je spomenuta 3 JLS, a  
analizirajući teritorijalno područje u svojoj 
okolini kao i bogato zajedničko povijesno–
kulturološko naslijeđe, LAG-u su se 2015.g. 
priključile četiri nove JLS - Grad Bakar, Grad 
Kraljevica, Općina Čavle i Općina Kostrena. 

Sadašnje područje LAG-a prostire se na 
površini od 683 km², sastoji se od sedam 
jedinica lokalne samouprave: Grad Bakar, 
Grad Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi 
Vinodolski, Općina Čavle, Općina Kostrena i 
Vinodolska općina, a na ovom području živi 
44.109 stanovnika. 
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MISIJA LAG-a „VINODOL“ 

LAG „VINODOL“ ima izuzetno važnu ulogu u 
informiranju i upoznavanju članova LAG-a i 
ostalih poduzetnika s područja LAG-a na 
promišljanje i pripremu projekata iz EU 
fondova na način da im se približe 
mogućnosti ulaganja te razumijevanje načina i 
sustava pripreme i provedbe projekta. Krajnji 
cilj je provedba Lokalne razvojne strategije 
LAG-a i posljedično povećanje iskorištavanja 
EU fondova na području LAG-a.   

Polazeći od pretpostavke da lokalno 
stanovništvo najbolje zna koje su prednosti i 
nedostatci područja, LAG koristi lokalne 
dionike u definiranju ciljeva i određivanja 
aktivnosti za razvoj cijelog područja. 
Istodobno LAG pomaže potencijalnim 
korisnicima u definiranju i pripremi projekata 
za prijavu na natječaje iz mjera ruralnog 
razvoja, koji uz podršku LAG-a mogu imati 

prednost u prijavi na navedene natječaje. LAG 
„VINODOL“ je potporno i savjetodavno tijelo 
čija je osnovna uloga dobro povezivanje i 
umrežavanje lokalnih dionika. 

IPARD I Mjera 19.1. 

Kako bi osigurao sredstva za rad, LAG 
„VINODOL“ se prijavio na 1. natječaj za 
provedbu Mjere 202 „Priprema i provedba 
lokalnih razvojnih strategija ruralnog razvoja“ 
IPARD programa. Prijava na natječaj 
ocijenjena je pozitivno te je LAG „VINODOL“ 
8.7.2013.g. potpisao Ugovor o dodjeli 
sredstava iz IPARD programa u maksimalnom 
iznosu od 900.000,00 kn s Agencijom za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju. Ostvareno pravo na bespovratna 
financijska sredstva LAG „VINODOL“ koristio 
je tijekom 2013. i 2014.g. 

Kako bi LAG „VINODOL“ osigurao 
bespovratna sredstva za pripremu i izradu 
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Lokalne razvojne strategije 2014.-2020., 
prijavio se na javni natječaj u okviru „Mjere 
19 LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog 
razvoja RH 2014.-2020., za podmjeru 19.1. 
„Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 
19.1.1., raspisan od strane Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju. Prijava je izvršena dana 11.7.2015.g. 
dok je dana 28.9.2015.g. zaprimljena 
pozitivna Odluka na temelju koje je LAG-u 
„VINODOL“ dodijeljeno 318.725,40 kn 
bespovratnih sredstava. 

 

Lokalna razvojna strategija 

Lokalna razvojna strategija (LRS), temeljni 
dokument za utvrđivanje i provedbu 
gospodarskog i društvenog razvoja, kojom se 
utvrđuje razvojna vizija, strateški ciljevi, 
prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i 
neophodnu osnovu za pripremu, financiranje 
i provedbu razvojnih projekata, izrađena je i 
usvojena 25.3.2016.g. od strane Upravnog 
odbora LAG-a “VINODOL”.  

 

Vizija  

LAG „VINODOL“ - ruralno područje održivog 
društvenog razvoja na kojem su stvoreni uvjeti 
za poljoprivrednu proizvodnju, turizam i 
kvalitetnu ruralnu infrastrukturu, poštujući 
povijesno nasljeđe, prirodnu i tradicijsku 
baštinu – područje privlačno za život, rad i 
odmor! 

 

Suradnja i umrežavanje 

Tijekom provedbe IPARD Programa u RH, 
LAG je surađivao s EU LAG-ovima i to 
uglavnom iz Slovenije i Italije. Najsnažnija 
suradnja je ostvarena sa LAS-om iz susjedne 
Slovenije - Društvom za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom. LAS je sa svojim 
članovima sudjelovao na području LAG-a 
„VINODOL“ na manifestaciji „Ružica 
Vinodola“, a LAG je sa svojim članovima 
sudjelovao na „Sajmu Kmetijska tržnica“ u 
Ilirskoj Bistrici, području slovenskog LAS-a. 
LAG je na području slovenskog LAS-a 
predstavio svoj rad te bogati kulturni opus.  

 

 

Također, na Sajmu je održano i predstavljanje 
„Miće vinodolske kuharice“ od strane LAG-a i 
Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ iz Triblja uz 
degustaciju specijaliteta vinodolskog kraja. 
Ostvarena je suradnja i sa članovima 
Upravnog odbora estonske udruge lokalne 
samouprave, koji su u svom dvotjednom 
posjetu Hrvatskoj posjetili područje LAG-a. 
Ostvareni su kontakti u svrhu međusobne 
suradnje. 

 

Koordinacija LAG-ova PGŽ 

 

 

LAG ostvaruje suradnju s drugim LAG-ovima 
RH. S ostala tri LAG-a, koja djeluju na 
području Primorsko-goranske županije (LAG 
Terra Liburna, LAG Gorski Kotar i LAG 
Kvarnerski otoci), 2013.g. potpisan je 
sporazum o suradnji i osnovana je 
koordinacija LAG-ova PGŽ. Zadatak 
koordinacije je povezivanje i suradnja LAG-
ova u cilju daljnjeg razvoja i unapređenja rada 
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samih LAG-ova i lokalnih zajednica. 
Koordinacija djeluje na sastancima koji se 
održavaju minimalno četiri puta godišnje i 
funkcionira na način da se, unutar navedenih 
LAG-ova, za svaku kalendarsku godinu 
određuje koordinator-predstavnik od strane 
jednog LAG-a, koji određuje glavne smjernice 
zajedničkog djelovanja i suradnje za potrebe 
ruralnog razvoja za tu godinu. Za 2016. 
godinu koordinator je LAG „VINODOL“. 

Prvi sastanak koordinacije LAG-ova PGŽ u 
2016.g. održao se 12.5.2016.g. u Bribiru, u 
sjedištu LAG-a „VINODOL“. Koordinaciji su 
nazočili predstavnici PGŽ, Centra za 
poljoprivredu i ruralni razvoj, LAG-ova Gorski 
kotar, „Kvarnerski otoci“, „Terra liburna“ i 
“VINODOL”, tvrtke Centum percent d.o.o. za 
savjetovanje i Poduzetničkog centra 
“VINODOL”. 

Dogovorena je suradnja između 4 LAG-a i PGŽ 
za izradu Programa ruralnog razvoja 
Primorsko-goranske županije 2017.-2020., 
provedbom kojeg će se omogućiti financiranje 
projektnih prijedloga koje nije moguće 

financirati putem Natječaja iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

Nakon sastanka sudionici koordinacije 
posjetili su Vinariju Pavlomir d.o.o., kao 
primjer dobre prakse te su upoznati sa 
Projektom „Dovršetak izgradnje podruma i 
kušaonice vina sa opremanjem kušaonice 
vinarije PAVLOMIR“ (osigurana sredstva iz 
„Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 
2014.-2018.“ kroz mjeru „Investicija u vinarije 
i marketing vina“) koji je prijavljen uz 
podršku i pomoć LAG-a „VINODOL“. 

 

Pripremila: Marija Kolar 

 

■ ■ ■  

Lokalna Akcijska Grupa "VINODOL" 

Bribir 46a, 51253 BRIBIR 

www.lag-vinodol.hr      

lag.vinodol@gmail.com 

Voditeljica ureda: Silvana Manestar  

099/ 36 86 150 

Predsjednik LAG-a: Ivica Jerčinović 

 

 

 
LAG Zapadna Slavonija 

 

 
LAG „Zapadna Slavonija“ 2016. godinu je 
započeo organizacijom 18. Poljoprivredno – 
poduzetničkih ideja. Središnja je to 
gospodarska manifestacija grada Nove 
Gradiške namijenjena poduzetnicima iz 
djelatnosti poljoprivrede, prehrambene 
industrije, stočarstva i usluga vezanih uz njih, 
a sadrži edukativne i promidžbeno-
komercijalne sadržaje. Održana je izložba 60-
ak izlagača poljoprivredno-prehrambenih 
proizvoda, prodajnoga karaktera, obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava iz svih krajeva 
Republike Hrvatske. 

Tijekom siječnja i veljače održali smo 15 
radionica u jedinicama lokalne samouprave 
koje se nalaze na području LAG-a „Zapadna 

Slavonija“: Stara Gradiška, Okučani, Gornji 
Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro 
Petrovo Selo, Vrbje, Davor i grad Nova 
Gradiška. Cilj radionica bio je upoznavanje 
lokalnog stanovništva LAG-a sa provedbom 
CLLD programa u RH te procjena potreba, 
problema i potencijala područja, ali i 
prikupljanje informacija, mišljenja, prijedloga 
i sugestija od ključnih dionika u svrhu izrade 
LRS LAG-a koja će zadovoljiti potrebe njezinih 
stanovnika. Kroz radionice i stotinjak 
individualnih savjetovanja informirali smo 
lokalno stanovništvo o Mjerama iz PRR te smo 
prikupili 75 projektnih ideja prema kojima 
smo izabrali prioritetne tipove operacija iz 
PRR-a i uvrstili ih u LRS 2014-2020.   



GLASNIK HRVATSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ  
BROJ 7. | SRPANJ 2016. 

 

     37 

 

 

U organizaciji LAG-a odrađena je i radionica 
Kreativnost u razvoju poduzetništva: 
perspektive razvoja u lokalnoj zajednici u 
sklopu Festivala kreativnosti „NG CoolTura“ u 
periodu 18. – 19.03. Prva je ovo manifestacija 
ovog tipa u našem Gradu na kojoj je u 
dvodnevnom programu svatko dobio priliku 
da se predstavi građanima. Održana su  
predavanja, kreativne radionice, kazališne 
predstave, a na središnjem gradskom trgu uz 
nastupe folklornih i pjevačkih skupina svoje 
proizvode su izložili domaća obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva i udruge. 
Sveobuhvatan program zabilježio je dobru 
posjećenost te se nadamo da ćemo od ove 
manifestacije napraviti tradicionalno 
događanje u našem Gradu. 

 

Sredinom ožujka 2016. prijavili smo se na 
novi program dodjele financijskih podrški 
„LokoVez“ projektnim prijedlogom Uredimo 
cvijet našeg grada. Cilj programa je riješiti 
konkretan problem u lokalnoj zajednici, 
uključiti i povezati građane te umrežiti 
poslovni i civilni sektor. Arboretum koji 
želimo urediti nalazi se u centru grada Nova 
Gradiška koji je dobio niz nagrada i priznanja 
za uređenje i zaštitu gradskog okoliša. Kroz 
akciju uređenja arboretuma želimo otvoriti 

svjesniji pristup uređenju javnog prostora te 
poboljšati odnos stanovništva prema zelenim 
površinama. 

Tijekom prvih pet mjeseci 2016. godine 
održano je pet sjednica Upravnog odbora te 
dvije Skupštine članova LAG-a „Zapadna 
Slavonija“ u svrhu što kvalitetnijeg poslovanja 
LAG-a i izradu Lokalne razvojne strategije za 
programsko razdoblje 2014 – 2020.  

 

 

 

Održana su tri sastanka s drugim LAG-ovima 
kako bismo razmatrali mogućnosti suradnje 
kroz podmjeru 19.3. „Priprema i provedba 
aktivnosti suradnje LAG-a“. Raspravljali smo 
oko aktualnih tema vezanih za izradu Lokalne 
razvojne strategije 2014 - 2020 te o 
mogućnostima suradnje LAG-ova.  

 

Pripremile: Marijana Vidić Poleto, voditeljica LAG-a,  

Ivana Trupina, Stručna suradnica u LAG-u 

  

 

■ ■ ■  

LAG „ZAPADNA SLAVONIJA“ 

M. A. Relkovića 9 

35400 Nova Gradiška 

Tel/Fax: 035 330 102 

E-mail: info@lagzs.com 

www.lagzs.com

mailto:info@lagzs.com
http://www.lagzs.com/
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LAG Zrinska Gora - Turopolje 

 

 

Održana 7. sjednica Skupštine LAG-
a Zrinska gora-Turopolje 

HRASTOVICA – Članovi Lokalne akcijske 
grupe (LAG) Zrinska Gora – Turopolje, koja 
obuhvaća Općine Lekenik, Donji Kukuruzari, 
Orle i Martinska Ves, te Gradove Petrinju, 
Glinu, ruralno područje Grada Siska i ruralno 
područje Grada Velike Gorice, održali su 7. 
redovnu sjednicu Skupštine. 

Uz usvojena izvješća za 2015. godinu, o radu i 
financijsko, planove za 2016. godinu – 
usvojena je i Lokalna razvojna strategija. 
Prezentaciju Lokalne razvojne strategije 
(LRS) LAG-a Zrinska Gora – Turopolje 2014.-
2020 je održala Jelena Kljaić Šebrek iz WYG 
savjetovanja d.o.o. koje je bilo angažirano na 
izradi LRS-a, te je naglasila: „Kao i kod svake 
strategije ne možemo svim problemima dati 
jednaku važnost. Ono što je najvažnije za 
strategiju je da objasnimo zašto smo nekim 
problemima dali prioritet u odnosu na druge, 
a mi smo uočili da je to poljoprivreda, 
odnosno povezivanje poljoprivrede s 
razvojem ruralnog turizma i isto tako 
ulaganje u društvenu infrastrukturu. Tim 
problemima smo dali najveći značaj u broju 
projekata koji će se financirati, ali i u 
financijskim sredstvima koji će biti locirani.” 

 

O planu za 2016. godinu govorio je Siniša 
Bukal, voditelj Ureda LAG-a, te je naglasio 
kako su već održali desetak radionica o 

značenju baze projektnih ideja u procesu 
izrade Lokalne razvojne strategije koja je i 
usvojena na Skupštini, a osim toga: „Podrške 
raznim manifestacijama na području naših 
osam jedinica lokalne samouprave, od 
„Kobasijade” u Petrinji, Dana Općine Lekenik, 
Dana Grada Siska, blagdana sv. Jakova, Dana 
Općine Donji Kukuruzari, Lovrenčeva, Dana 
Grada Gline, a ono što je značajno, ove godine 
na području našeg LAG-a, na području Velike 
Bune, imat ćemo državno natjecanje orača 
Republike Hrvatske i koje ćemo također 
podržati. Zatim imamo razne naše lokalne 
manifestacije gdje idemo uvijek sa svojim 
članovima i gdje se oni predstavljaju sa svojim 
proizvodima.” 

Osim toga u svibnju se planiraju prijaviti na 
Podmjeru 19.2, na Natječaj na kojem bi LAG 
trebao aplicirati izrađenom strategijom i 
dobiti sredstva prema projekciji koju sada 
imaju od strane Ministarstva i radnom dijelu 
Pravilnika, a to je negdje oko 1,5 milijun eura 
za razdoblje do 2020. godine, što bi LAG 
dobivao i izravno plasirao članovima na 
svome području. 

Također u pripremi su  i dva projekta 
prekogranične suradnje. Jedan je s 
„Distributivnim centrom” iz Velike Gorice i 
partnerima iz Prijedora (BiH) i iz Crne Gore za 
izgradnju, na području LAG-a, preradbenog 
pogona za voćare i povrtlare koji bi bio u 
Rakitovcu, na području Grada Velike Gorice, a 
s Gradom Mostarom (BiH) i partnerima iz 
Crne Gore planira se projekt „Solarnog stabla i 
klupa” koje bi postavili na području 
zainteresiranih jedinica lokalne samouprave u 
sastavu LAG-a. 

Plan je prijaviti se i na „Socijalni fond”, a 
vezano za nezaposlene žene s ruralnih 
područja koje znaju napraviti odlične 
proizvode, ali za plasman na tržište nemaju 
odgovarajući „papir” da su za to osposobljene. 

Pripremio:  

Robert Nogić, administrativni stručni suradnik 
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■ ■ ■  

LAG Zrinska gora-Turopolje 

Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja 

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr 

Tel. 044/812-933 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Odraz 

 

 

 

Nova ODRAZ-ova publikacija  
 

Upoznajte se s novim Globalnim ciljevima 
održivog razvoja do 2030.! 

U Hrvatskoj je gotovo sasvim nezapaženo 
prošla konferencija Ujedinjenih naroda o 
održivom razvoju na kojoj je usvojen novi 
Program globalnog razvoja za 2030. 
(Agenda 2030).  Obilježavanje 15 godina 
ODRAZ-ovog djelovanja i zalaganja za 
održivi razvoj koncem 2015. godine u 
Zagrebu bilo je dobar povod za okupljanje, 
informiranje i promišljanje o novim globalnim 
ciljevima usvojenim krajem rujna 2015. na 
samitu u New Yorku. Ti se ciljevi nadovezuju 
na osam milenijskih razvojnih ciljeva koji 
su obilježili razdoblje do 2015. godine. 

Koncept održivog razvoja podrazumijeva 
proces postizanja ravnoteže između 
gospodarskih, socijalnih i okolišnih 
zahtjeva, kako bi se osiguralo 
"zadovoljavanje potreba sadašnje 
generacije, bez ugrožavanja mogućnosti 
budućih generacija da zadovolje svoje 

mailto:ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr
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potrebe". Od 1987. godine kada je na ovaj 
način definiran u Izvještaju Svjetske 
komisije za okoliš i razvoj, kojom je 
predsjedavala Gro Harlem Brundtland pa 
do današnjeg dana, održivi razvoj je postao 
jedan od ključnih elemenata u formuliranju 
i provođenju razvojnih politika u svijetu. 

 

Kako ODRAZ prati i komentira nova 
usmjerenja na razini javnih politika na 
globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini, 
odlučili smo prirediti publikaciju na 
hrvatskom jeziku, u kojoj smo ukratko 
opisali nove globalne ciljeve održivog razvoja 
te predstavili nalaze s našeg skupa tijekom 
kojeg su sudionici imali priliku upoznati se i 
razmotriti te ciljeve.  

Globalni ciljevi održivog razvoja su 
univerzalni i moraju biti primjenjivi u svim 
zemljama i zajednicama, od strane svih ljudi. 
U njihovoj provedbi treba uzeti u obzir 
specifične prilike, uvjete i mogućnosti na 
različitim dijelovima planeta. Treba 
prepoznati prioritetna područja djelovanja i 
sagledati vlastite mogućnosti pružanja 
doprinosa održivom razvoju diljem planeta. 
Nacionalna odgovornost i odgovornost prema 
građanima bit će od ključne važnosti za 
uspjeh Programa. 

U okviru 17 novih ciljeva održivog razvoja i 
169 podciljeva, uravnotežene su tri dimenzije 
održivog razvoja (okolišna, društvena i 
gospodarska dimenzija), u područjima kao što 
su siromaštvo, nejednakost, sigurnost 
opskrbe hranom, zdravlje, održiva potrošnja i 
proizvodnja, rast, zaposlenost, infrastruktura, 
održivo upravljanje prirodnim resursima, 
klimatske promjene, kao i rodna jednakost, 
mirna i uključiva društva, pristup pravosuđu i 
odgovorne institucije. 

Europska unija se obvezala kako će raditi na 
provedbi Programa Ujedinjenih naroda za 

održivi razvoj 2030., unutar EU-a (npr. 
budućim inicijativama EU-a, među ostalim, 
strategijom kružnog gospodarstva koja je 
usmjerena na promicanje održivih modela 
proizvodnje i potrošnje) te u okviru vanjskih 
politika EU-a podržavanjem provedbe ciljeva 
u drugim zemljama, posebno onima kojima je 
to najviše potrebno. 

 

 

* Elektronska verzija publikacije, u kojoj su 
navedeni i kratko opisani globalni ciljevi 
dostupna je na sljedećoj poveznici 
http://bit.ly/1Q6mNR6   

 

Pripremila: Lidija Pavić-Rogošić  

 

 

 

 

 

■ ■ ■  

ODRAZ - Održivi razvoj zajednice 

Ljudevita Posavskog 2/4  

10 000 Zagreb 

T: 01 4655 203 / 202 

FT: 01 4655 200 

http://www.odraz.hr 

 

http://bit.ly/1Q6mNR6
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Zeleno zlato 

 

 
Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato 
zadnjih nekoliko mjeseci obilježilo je radom u 
sisačkim osnovnim školama i vrtićima. 
Povezali smo se s dobrim tetama Dječjih 
vrtića Tratinčica i Različak i još boljim 
grupama djece Medvjedića i Loptica te smo se 
jednom mjesečno nalazili kako bi sijali, sadili i 
gradili. Zimski period prošao je uz druženje i 
učenje o kukcima u vrtu, onima koji nam 
pomažu i onima koji su nam možda i manje 
korisni. Od slika kukaca napravili smo i igru 
memory tako da su naši malci brzo naučili 
imena kukaca koje smo im predstavili 
(bubamara, glista, zlatooka, mravi, 
krumpirova zlatica itd.). Sljedeća aktivnost 
bila nam je sagraditi i opremiti luksuzni 
hotel za kukce koji će ovu jesen i zimu kao 
prava gospoda prezimiti u smještaju koji smo 
im osigurali. Hotel smo gradili s učenicima 1. 
a i 1. b razreda Osnovne škole Braća Ribar. 
Zatim je slijedilo sijanje sjemena raznog 
cvijeća, povrća i voća koje smo nakon dolaska 
toplog vremena presadili u gredice i to s 
malim ekolozima OŠ Ivan Kukuljević.  

 

Sudjelovali smo i u volonterskoj akciji 
čišćenja područja tzv. Šumice u Sisku gdje 
smo animirali djecu volontera obilaskom 
šumice uz pomoć kolega iz Perun-dodir 
prirode s 

 

 

kojima smo učili o samoniklom bilju koje 
raste u našem okolišu. Slijedi nam čistka 
sisačkog Kupališta Zibel gdje se također u 
narednih nekoliko dana održava akcija 
čišćenja i uređivanja. Zeleno Zlato će za 
potrebe "roštiljaša" podići gredicu u koju 
ćemo zasaditi začinsko bilje kako bi ga brojni 
korisnici roštilja po želji mogli brati i stavljati 
u marinade, salate i ostale roštiljne delicije! 

Također, kako je krenula i nova vrtlarska 
sezona, pozvali smo građanstvo da se i ove 
godine uključe u projekt Gradskih vrtova 
Sisak te si izaberu parcele za uzgoj voća i 
povrća, a o našem radu pisao je i lokalni 
tjednik Novi Sisački tjednik i to u svom 
jubilarnom 900.-tom broju!  

Posljednja aktivnost do zatvaranja ovog broja 
Glasnika bile su radionice na Sisačkom 
sajmu cvijeća gdje smo sudjelovali izrađujući 
kremu od lavande i cvjetne vijence. 
Zelenozlatni pozdrav do idućeg broja i čitanja! 

 

■ ■ ■  

Zeleno zlato 

E-mail: info@zelenozlato.org 

Mobitel: 0994777171 

Web: zelenozlato.org 

FB: Zeleno Zlato 
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Fotografija: Zeleno zlato 

 

 
 

 
Ostale vijesti 

 

 

 

Izborna skupština HMRR-a u Popovači 

Nakon izbora za ministra u Vladi RH Tomislav 
Panenić dao je ostavku na funkciju 
predsjednika Hrvatske mreže za ruralni 
razvoj.  

Na Izbornoj skupštini održanoj 7. ožujka 
2016. u Popovači, članovi HMRR-a su odabrali 
novu predsjednicu - Svjetlanu Kasunić, 
voditeljicu Lokalne akcijske grupe Gorski 
kotar. 
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Projekt ALTER 

Cilj projekta ALTER - Aktivna lokalna 

zajednica za ekonomski razvoj ruralnih 

područja (Active Local Territories for 

Economic development of Rural Areas) je 

poticanje povoljnog pravnog i financijskog 

okvira za civilno društvo, osnaženje civilnog 

društva kao učinkovitih i odgovornih 

nezavisnih dionika, poboljšanje njihove 

sposobnosti za dijalog s vladajućim 

institucijama u svrhu poboljšanja javnih 

politika i procesa odlučivanja u održivom 

razvoju ruralnih zajednica. 

Projekt je počeo u prosincu 2015. godine i 

trajat će do travnja 2019. godine. Partneri u 

projektu su (1) Mreža za ruralni razvoj Srbije 

(nositelj projekta), (2) Hrvatska mreža za 

ruralni razvoj - HMRR, (3) Mreža za ruralni 

razvoj u BiH, (4) Mreža za ruralni razvoj 

Kosova, (5) Mreža za ruralni razvoj 

Makedonije, (6) Mreža za ruralni razvoj Crne 

Gore, (7) Institut za demokraciju i medijaciju, 

Albanija, (8) Zaklada za razvoj Turske, (9) 

Latvijski ruralni forum. 

 

Glavne aktivnosti projekta podijeljene su u 

šest radnih paketa:  

Radni paket 0. Početak projekta i projektni 

menadžment 

Radni paket 1. Stvaranje platforme za 

uspostavu dijaloga i konzultacija, te poticanje 

javne rasprave o temama vezanim za održivi 

društveno-gospodarski razvoj, u svrhu 

promicanja interakcije na svim razinama 

između OCD-a i tijela javne vlasti na svim 

razinama 

Radni paket 2. Razvoj kapaciteta 

organizacija civilnog društva za aktivnu ulogu 

u procesima donošenja odluka i stvaranje 

okruženja za učinkovit rad OCD-a te podizanje 

svijesti javnosti i vlade o važnosti 

sudjelovanja OCD-a u kreiranju i donošenju 

javnih politika 

Radni paket 3. Izgradnja kapaciteta OCD-a i 

mreža vezano uz upravljanje organizacijom, 

projektni menadžment, dugoročnog 

planiranja i financiranja  

Radni paket 4. Razvoj formalnih i/ili 

neformalnih foruma, umreženih struktura i 

platformi za promicanje razmijene znanja i 

vještina među organizacijama civilnog 

društva na svim razinama te osigurati razvoj 

kapacitet javnih i privatnih dionika koji igraju 

važnu ulogu u participativnom i održivom 

društveno-ekonomskom razvoju 

Radni paket 5. Unapređenje regionalne 

suradnje među nacionalnim mrežama 

ruralnog razvoja 

 

Financiranje: Europska komisija, Civil 

Society Facility and Media Programme 2014-

2015 - Support to regional thematic networks 

of Civil Society Organisations 

 

 

Radionica Koraci u provedbi LRS LAG-ova 2014.-2020.  

U suradnji s Mrežom za ruralni razvoj HMRR 

je organizirao radionicu za lokalne akcijske 

grupe (LAG-ove) Koraci u provedbi LRS 

LAG-ova 2014.-2020. u Biogradu na Moru 

27.-29. svibnja 2016. Na radionici su 

sudjelovala 102 sudionika koji su tri dana 

aktivno sudjelovali u prezentacijama i 

raspravama o provedbi lokalnih razvojnih 

strategija LAG-ova za razdoblje 2014.-2020. 

 

Izvještaj s radionice možete preuzeti na linku:  

http://bit.ly/29M3Agic    
 

http://bit.ly/29M3Agic
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Novo predsjedništvo ELARD-a 

 

Na održanoj sjednici  skupštine Europske 
LEADER mreže (ELARD-a)  16. i 17. veljače 
2016. g. u Bruxellessu gdje Hrvatsku mrežu za 
ruralni razvoj predstavlja Dragica 
Roščić izabrano je i novo predsjedništvo. 

Za predsjednicu je izabrana Kristiina 
Tammtets iz Estonije, dok su do-
predsjednici Pedro Brosei predstavnik 
portugalske Mreže i dugogodišnji zaposlenik 
Europske komisije te Radim Sršen, 
dosadašnji predsjednik, sveučilišni profesor i 
političar. 

Na samoj sjednici pod novim vodstvom kao 
važna tema nametnuo se je pojam SCO - 
Simplified Cost Options (Pojednostavljenih 
opcija troškova). U cilju pojednostavljenja 

opcija troškova pojavljuju su tri metode 
financiranja: primjenom fiksnih stopa 

„Flat rate“, kroz standardne veličine 
jediničnih troškova „Standard Scales of Unit 
Costs“ i fiksnim iznosima „Lump Sum“. Iste 
mjere se neće usvojiti bez jasnih temelja te se 
kao jedan predlaže se (EK) analiza 
dosadašnjeg trošenja LAG-ova.  

Druga važna tema, multifondovski CLLD 
pristup (pristup razvoju vođenom 
zajednicom) i njegova implemetnacija u 
različitim državama EU.  

Detaljan izvještaj dostupan je na linku: 
http://hmrr.hr/media/58135/elard_izvje_taj_
16_17_02_2016.pdf 

 

 

Okrugli stol o siromaštvu i nejednakosti 

U Zagrebu je 14. lipnja 2016. godine održan 
okrugli stol Siromaštvo i nejednakost u 
društvu - izazovi za održivi razvoj. Na 
skupu se okupilo 70-ak predstavnika gradskih 
ureda, fakulteta, udruga, sindikata, 
ministarstava i drugih zainteresiranih 
dionika. Okrugli stol organizirali su Hrvatska 
mreža za ruralni razvoj, Hrvatska mreža 
protiv siromaštva-HMPS i Europski 
gospodarski i socijalni odbor - EGSO uz 
pomoć našeg člana ODRAZ-Održivi razvoj 
zajednice. 

Detaljan izvještaj možete pročitati ovdje:  
http://bit.ly/1sJ6CFR  

 

 

 

 

 

Pripremili: Marina Koprivnjak, Julia Bakota, Lidija Pavić-Rogošić, Dragica Roščić 

http://hmrr.hr/media/58135/elard_izvje_taj_16_17_02_2016.pdf
http://hmrr.hr/media/58135/elard_izvje_taj_16_17_02_2016.pdf
http://bit.ly/1sJ6CFR
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Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj čine:  
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HMRR Glasnik je publikacija Hrvatske mreže za ruralni razvoj koja u digitalnom obliku izlazi dva 
puta godišnje.  
Ovaj broj Glasnika dovršen je u srpnju 2016.  godine. 
 
Svi brojevi Glasnika HMRR dostupni su na linku:  
http://hmrr.hr/hr/multimedija/hmrr-glasnik/ 
 
Glasnik HMRR dostupan je i na digitalnoj platformi issuu:  
https://issuu.com/hmrr  
 

glasnik 

http://hmrr.hr/hr/multimedija/hmrr-glasnik/
https://issuu.com/hmrr

