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Udruga „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“ 

Maršala Tita 60 

40305 Nedelišće 

 

 

Na temelju Članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi Skupština 

Udruge na sjednici održanoj 20. veljače 2015. godine usvaja 

 

Izvješće o radu Udruge 

Lokalna akcijska grupa „Međimurski doli i bregi“ 

za 2014. godinu 

 

 

1. Uvod 

Udruga „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“ je udruga koja okuplja 

predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja osam općina, 

zapadnog dijela Međimurske županije (Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, 

Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova) s ciljem uspostave 

partnerstva svih sektora i povezivanja svih razvojnih aktivnosti i projekata na području na 

kojem je osnovan LAG. Udruga je utemeljena na načelima LEADER principa u svrhu 

promicanja održivog ruralnog razvoja.  

Udruga je osnovana 22. listopada 2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Svetom Jurju na 

Bregu gdje je prisustvovao 31 predstavnik osnivača LAG-a Međimurski doli i bregi. Danas 

Udruga broji 82 članova od kojih je 10 članova javnog sektora, 35 iz gospodarskog sektora i 

37 iz civilnog sektora. 

Ciljevi djelovanja Udruge, određeni Statutom, su promicati održivi ruralni razvoj, 

unaprijediti inicijative i interes od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave u 

članstvu Udruge i promicati načela europskog aktivnog građanstva. 

Djelatnosti Udruge su izrada lokalne razvojne strategije za područje LAG- a; razvijanje 

partnerstva između javnog, gospodarskog i civilnog sektora; planiranje, izrada i kandidiranje 

projekata vezanih za razvoj područja Udruge te apliciranje na nacionalne i međunarodne 

fondove kao i na natječaje zaklada, jedinica lokalne i regionalne samouprave, Ministarstava i 

drugih donatora i natječaja za projekte; razvijanje programa nacionalne i međunarodne 

suradnje te uključivanje u rad svih institucija koje se bave ruralnim razvojem; edukacija i 

sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama, seminarima, javnim 

tribinama i skupovima; izdavačka djelatnost u skladu s posebnim propisima, radi ostvarivanja 

ciljeva Udruge; jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje; 

organiziranje studijskih i stručnih putovanja; organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, 

kampanja, radionica, izložbi i sajmova, sa svrhom ostvarivanja ciljeva Udruge i lokalne 

razvojne strategije i druge djelatnosti u skladu s Zakonom i ciljevima Udruge. 
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2. Poslovanje LAG-a Međimurski doli i bregi u 2014. godini 

LAG Međimurski doli i bregi ima zaposlene dvije djelatnice na pola radnog vremena, a to 

su voditeljica LAG-a Vedrana Horvat koja je zaposlena u veljači 2013. godine i predsjednica 

LAG-a Sanja Krištofić koja je zaposlena u studenom 2014. godine. Tijekom studenog 2014. 

godine proveden je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

za radno mjesto suradnika/suradnice na projektu u LAG-u te su sredinom prosinca zaposlene 

Tatjana Horvat i Kristina Božak.  

Ured LAG-a u Nedelišću je tijekom 2014. godine obnovljen i opremljen u nekoliko faza 

namještajem, računalnom opremom i potrošnim uredskim materijalom, neophodnim za 

funkcioniranje LAG-a. Također, ured je označen odgovarajućim natpisnim pločama, a 

vanjske staklene površine oblijepljene su promotivnim naljepnicama.  

 

3. Rad tijela LAG-a Međimurski doli i bregi u 2014. godini 

Skupština LAG-a, kao najviše upravljačko tijelo, u 2014. godini održala je jednu sjednicu 

izvještajno-planskog karaktera. Na sjednici Skupštine 14. svibnja 2014. godine u Lopatincu 

usvojeno je Izvješće o radu Nadzornog odbora LAG-a za 2013. godinu, Izvješće o radu 

Upravnog odbora LAG-a za 2013. godinu te Izvješće o radu LAG-a i financijsko izvješće za 

2013. godinu, kao i Plan rada LAG-a s financijskim planom za 2014. godinu. 

Upravni odbor LAG-a je upravljačko tijelo koje ima 11 članova, predstavnika javnog, 

civilnog i gospodarskog sektora. Upravni odbor je u 2014. godini održao jedanaest sastanaka 

na kojima su donesene provedbene odluke i dogovarane aktivnosti Udruge. Izvještaj o radu 

Upravnog odbora u 2014. godini je zaseban dokument gdje su dani sažeti opisi svih sastanaka. 

Partnersko vijeće LAG-a je radno tijelo čija zadaća je stručno - savjetodavna podrška u 

procesu provedbe Lokalne razvojne strategije. Partnersko vijeće sastoji se od 7 članova uz 

ravnomjernu zastupljenost javnog, gospodarskog i civilnog sektora. U 2014. godini održan je 

jedan sastanak Partnerskog vijeća na kojem su planirane aktivnosti za programa rada za 2014. 

godinu te je raspravljano o organiziranom sudjelovanju na sajmovima.  

Nadzorni odbor LAG-a održao je jedan sastanak 30. travnja 2014. na kojem je izabran 

novi predsjednik Nadzornog odbora, te je doneseno Izvješće o radu Nadzornog odbora za 

2013. godinu.  

Održan je i zajednički sastanak članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i 

predstavnika Općina u sastavu LAG-a 04. rujna 2014. godine na kojem je dogovarana izrada 

Studije razvojnih potreba i inicijativa LAG-a, planirano studijsko putovanje i animacije 

stanovnika područja LAG-a. 

 

4. Provođenje Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi i Mjere 202 

IPARD programa u 2014. godini  

LAG se temelji na LEADER pristupu, što znači da ima izrađenu i provodi Lokalnu 

razvojnu strategiju s ciljem održivog ruralnog razvoja. Ugovorom je LAG dobio na 

raspolaganje 900.000,00 kuna za razdoblje od dvije godine koje može utrošiti na prihvatljive 

aktivnosti u dvije podmjere. Odobreno sufinaciranje LAG-a iz IPARD programa funkcionira 

na način da se svaka tri mjeseca podnosi Zahtjev za isplatu za plaćene troškove.  

U 2014. godini LAG je podnio Zahtjev za isplatu za drugo, treće i četvrto tromjesečje prve 

godine Ugovora. Zahtjevom za drugo tromjesečje zatražen je i isplaćen iznos od 11.355,66 
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kuna. Za treće tromjesečje zatraženo je 33.146,87 kuna, a isplaćeno 32.925,05 kuna. U 

Zahtjevu za isplatu za četvrto tromjesečje, posljednjem u prvoj godini Ugovora, zatraženo je 

88.417,34 kuna, a isplaćeno 86.293,78 kuna. Umanjen iznos isplate rezultat je umanjenja 

zbog referentnih cijena i neprihvatljivih troškova.  

Prije isplate za četvrto tromjesečje prve godine Ugovora, 13. listopada 2014. izvršena je 

kontrola na terenu djelatnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju prilikom koje su kontrolirali ured LAG-a, kompletnu opremu i računovodstvo LAG-a 

i utvrdili pravilno korištenje IPARD sredstava. 

LAG je od akreditiranja izdao četiri Pisma preporuke IPARD projektima sa svojega 

područja čime je podržao razvoj ruralnog prostora. U 2014. godini izdano je jedno Pismo 

preporuke i to za Ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije (Mjera 101) u sektor 

mljekarstva investitoru OPG Posedi Zdravko ukupne vrijednosti 428.686,50 kune. Sva četiri 

projekta odobrena su za sufinanciranje iz IPARD programa ukupne vrijednosti 16.991.076 

kuna. 

 

5. Izrada studija za područje LAG-a u 2014. godini 

LAG Međimurski doli i bregi u 2014. godini započeo je proces izrade nove Studije 

razvojnih potreba i razvojnih inicijativa koja će dati pregled stanja razvojnih projekata na 

području LAG-a, a istovremeno je uvodni dokument novoj Lokalnoj razvojnoj strategiji za 

razdoblje 2014. – 2020. Za potrebe izrade Studije provedeno je osam radionica u svakoj od 

osam općina sa svim nositeljima razvojnih inicijativa i projekata na području LAG-a s ciljem 

prikupljanja projektnih ideja i prijedloga, te konzultacija sa podnositeljima u slučaju bilo 

kakvih nejasnoća za prijavu. 

Ciklus radionica po općinama LAG-a provođen je od kraja listopada do početka prosinca, a 

ukupno je na njima sudjelovalo 110 potencijalnih investitora i nositelja projektnih ideja. 

Nakon svake od radionica provodile su se i individualne konzultacije. 

Prva radionica održana je u Lopatincu 22. listopada, druga 30. listopada u Strahonincu, 

treća 06. studenog u Selnici, četvrta 17. studenog u Gornjem Mihaljevcu, peta 25. studenog u 

Svetom Martinu na Muri, šesta 27. studenog u Štrigovi, sedma 04. dvanaestog u Šenkovcu i 

posljednja osma 09. prosinca u Nedelišću. Studija razvojnih potreba i razvojnih inicijativa 

izradit će se u 2015. godini.  

 

6. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a 

U 2014. godini LAG je provodio besplatne edukacije za svoje članove, zaposlenike i 

volontere s temama koje su bile prepoznate kao bitne za jačanje kapaciteta područja LAG-a.  

 S ciljem jačanja civilnog sektora, sve udruge i Općine u članstvu LAG-a pretplaćene su na 

časopis Udruga.hr. 

 U suradnji s Programom JAKO održane su edukacije: 

- Upravljanje organizacijskim procesima i sustavi kvalitete 09. siječnja u Nedelišću 

- Uvod u pisanje projekata 16. siječnja u Strahonincu 

- Upravljanje volonterima 17. travnja u Nedelišću 

- Marketing i odnosi s javnošću 11. veljače u Strahonincu 

- Međusektorska suradnja 27. ožujka u Nedelišću 

Ukupno je edukacije polazilo 39 polaznika. 
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 LAG je s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurja organizirao za svoje članove i 

volontere trodnevnu edukaciju „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova 

EU“ od 10. do 12. studenog u Nedelišću i Strahonincu. Cilj edukacije bio je polaznicima 

dati osnove za samostalnu pripremu projektnih prijedloga za prijavu na EU fondove, ali i 

ukazati na procese koji prethode i koji slijede samu pripremu projektnog prijedloga.  

 Tijekom prosinca provedena je informatička edukacija Stjecanje osnovnih informatičkih 

vještina za desetak svojih članova koju je izvodio Međimurski informatički klub. LAG je 

ciklus informatičkih edukacija pokrenuo s motivom jačanja kapaciteta svojih članova i 

osiguravanja uvjeta za što kvalitetnije i brže informiranje o aktivnostima LAG-a, LEADER 

pristupu i mogućnostima novog Programa ruralnog razvoja. Informatičke edukacije se 

nastavljaju u 2015. godini.  

 Krajem 2014. godine dogovorena je sveobuhvatna edukacija EU Fonds Manager – 

Specijalist za pisanje i upravljanje projektima EU fondova u trajanju od 120 sati koju će 

tvrtka WIFI izvoditi na području LAG-a za naše članove, volontere i zaposlenike od 

siječnja do travnja 2015. godine.  

 

7. Animacija i organizacija promidžbenih događaja na području LAG-a  

LAG je tijekom 2014. godine organizirao niz promotivnih aktivnosti za civilni, 

gospodarski i javni sektor s temama koje su bitne i aktualne za razvoj i jačanje kapaciteta 

pojedinog sektora, a sve s ciljem promocije LAG-a i LEADER pristupa.  

 LAG Međimurski doli i bregi bio je domaćin radionice za mjeru LEADER u novom 

Programu ruralnog razvoja 2014-2020 za Međimursku županiju. Radionica je održana 10. 

travnja 2014. godine u kongresnom centru Spa & Sport Resorta Sveti Martin. Nositelji 

predavanja bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede koji su prisutnima približili 

trenutno aktualne teme „LEADER mjera unutar Programa ruralnog razvoja 2014-2020 za 

Republiku Hrvatsku“, „Provedba mjere 202 (LEADER) unutar IPARD programa“ i 

„Program ruralnog razvoja 2014-2020 za Republiku Hrvatsku“. Predavanja su održali i 

gosti Stanko Ivanušić, predsjednik slovenskog LAS-a Prlekija koji je prezentirao primjenu 

LEADER pristupa i funkcioniranje LAG-ova u Sloveniji, a Višnja Jelić Mück, 

predsjednica Hrvatske mreže za ruralni razvoj, prisutnima je objasnila funkcioniranje i 

važnost umrežavanja LAG-ova i drugih dionika ruralnog razvoja na nacionalnoj, ali i 

europskoj razini. Radionici je prisustvovalo 40 predstavnika međimurskih općina, 

Međimurske županije, institucija i članova LAG-a Međimurski doli i bregi koji su dobili 

uvid u tematiku LEADER mjere i LAG-ova, a koji će u novom Programu ruralnog razvoja 

2014-2020 imati ključnu ulogu i značaj za razvoj ruralnog prostora. 

 LAG je sa članovima organizirano izlagao na Međimurskom sajmu poduzetništva MESAP 

2014. od 13. do 15. lipnja u Nedelišću. U suradnji s MESAP-om organizirana su i popratna 

stručna predavanja prvi dan sajma gdje su predstavljene teme „Program ruralnog razvoja 

2014-2020“, „Pomoć u plasmanu domaće hrane i vina –  projekt FINOTEKA.com“ i 

„Kako pripremiti razvojni projekt za sufinanciranje iz EU fondova?“. Tijekom sajma 

posjetitelji su imali mogućnost informirati se o Lokalnoj akcijskoj grupi Međimurski doli i 

bregi, njenom djelovanju i članovima što je bio i cilj organizacije promotivnog nastupa na 

sajmu. 
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 Razvoj i popularizacija biciklizma, kao rekreacije lokalnog stanovništva i obogaćivanja 

turističke ponude, bitan je element razvoja prostora LAG-a Međimurski doli i bregi, što je i 

prepoznato u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a. S tim motivom LAG je organizirao 

promidžbeni događaj i tako animirao i educirao mlade bicikliste, sudionike Dječjeg 

biciklističkog kampa Mure Avanture i njihove roditelje.  Kao uvod u promidžbeni događaj, 

08. srpnja su najstariji sudionici biciklističkog kampa u pratnji trenera posjetili ured LAG-a 

u Nedelišću gdje im je prezentirano djelovanje i aktivnosti LAG-a i LEADER pristup te 

mogućnosti i ulogu koje oni kao perspektivni biciklisti mogu imati u ruralnom razvoju u 

budućnosti putem projekata. Promidžbeni događaj na Dječjem ljetnom biciklističkom 

kampu Mure Avanture je održan posljednji dan kampa, 11. srpnja na vanjskim sportskim 

terenima u Toplicama Sveti Martin u suradnji s BK Mura Avantura, članom LAG-a. 

Predstavnice LAG-a su sve sudionike i njihove roditelje upoznale su s djelovanjem LAG-a 

te su im podijelile promotivne materijale i majice s logotipom LAG-a. 

 U organizaciji LAG-a su održane dvije prezentacije novog normativnog i regulatornog 

okvira za rad udruga i neprofitnih organizacija za predstavnike udruga i neprofitnih 

organizacija s područja LAG-a Međimurski doli i bregi. U Nedelišću je prezentacija 

održana 02. srpnja, a 09. srpnja u Lopatincu. Na obje prezentacije sudjelovalo je ukupno 

120 osoba iz udruga i neprofitnih organizacija s područja LAG-a, a time je ostvaren cilj 

jačanja kapaciteta i educiranja civilnog sektora, odnosno udruga koje čine najveći dio 

članstva u LAG-u Međimurski doli i bregi i koje dobivaju sve značajniju ulogu u 

pokretanju ruralnog razvoja. 

 Dana 20. srpnja održan je Panonski maraton triju država u organizaciji člana BK Mura 

Avantura. Na startu/cilju maratona u Toplicama Sveti Martin je LAG Međimurski doli i 

bregi organizirao promotivni prostor na kojem su sudjelovali naši članovi. S ciljem 

promocije djelovanja LAG-a biciklistima i drugim posjetiteljima predstavljeni su 

potencijali članova LAG-a putem informativnih letaka i promotivnih majica koje su nosili 

svi volonteri uključeni u organizaciju maratona. Na drugom promotivno-biciklističkom 

događanju u Toplicama Sveti Martin pod nazivom Halicanum trophy koji je održan 02. 

kolovoza postavljeni su promotivni materijali i izrađene promotivne majice LAG-a za 

volontere. 

 Od 14. do 16. studenog LAG Međimurski doli i bregi je sa svojim članovima izlagao i 

organizirao promidžbeni događaj na Međimurskom sajmu poduzetništva MESAP Jesen 

2014. u Nedelišću. LAG je drugi dan sajma, 15. studenog organizirao radionicu 

„Mogućnosti financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja“ u konferencijskoj 

dvorani MESAP-a. Predstavljene su aktivnosti LAG-a Međimurski doli i bregi, 

prezentirane mjere Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., a predstavnici Zadruge za 

etično financiranje upoznali su prisutne s pojmom Etične banke. Radionici je prisustvovalo 

50-tak sudionika. 

 LAG je 28. studenog bio domaćin studijskog posjeta partnera na projektu “Građanski 

aktivizam za odgovorno upravljanje otpadom na otoku Visu” koji je koordinirala Udruga 

Svima. Tema posjeta je bila prikaz primjera kvalitetnog upravljanja otpadom u Međimurju, 

ekološkog djelovanja i s time povezanih aktivnosti. Sudionici studijskog posjeta su se 

upoznali s djelovanjem GKP Čakom, obišli su Odlagalište otpada u Totovcu te reciklažno 
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dvorište GKP Čakom. Posjetili su društveno poduzeće Humana Nova u Čakovcu, a u uredu 

LAG-a Međimurski doli i bregi prezentirano im je ekološko djelovanje u Međimurju i 

projekt Zelena agenda. Posjet je završio u Svetom Martinu na Muri gdje su predstavljeni 

projekti Općine u Centru za posjetitelje, obilaskom Termi Sveti Martin i posjetom OPG-u 

Hažić čime su predstavljeni turistički potencijali najsjevernijeg hrvatskog LAG-a. 

 Dana 03. prosinca je LAG bio domaćin predavanja „Zadružno poduzetništvo i EU 

fondovi“ koje je održano u konferencijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću. Putem 

predavanja je 30-tak sudionika upoznato s funkcioniranjem zadruga, pogodnostima 

udruživanja OPG-a u zadruge ili proizvođačke organizacije, a predstavljeni su i primjeri 

zadruga koje djeluju unutar Europske unije te financijske pogodnosti djelovanja kroz 

zadruge.  

 Na kraju godine, 29. prosinca Upravnom odboru LAG-a u uredu LAG-a u Nedelišću su 

prezentirane najnovije izmjene u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. i LEADER mjeri 

z koje će se LAG financirati u novom programskom razdoblju.  

Osim navedenih promotivnih događanja, LAG je sa svojim promotivnim materijalima 

sudjelovao i na brojnim događanjima svojih članova na području LAG-a. Promotivne brošure 

LAG-a podijeljene su na Izložbi malih životinja u Nedelišću u siječnju; na štandu Udruge 

Međimurske roke na Danima županije u travnju, na štandu Općine Sveti Juraj na Bregu na 

manifestaciji Urbanovo u Štrigovi u svibnju, a odrađena je i promocija LAG-a na Danima 

Frkanovca u srpnju, na manifestaciji Martinje u Nedelišću i na Šahovskom turniru mjesnih 

odbora LAG-a u Gornjem Mihaljevcu u studenom. 

 

8. Sudjelovanje predstavnika LAG-a Međimurski doli i bregi na radionicama, 

sajmovima i studijskim putovanjima u 2014. godini  

Tijekom 2014. godine zaposlenici, članovi i volonteri LAG-a sudjelovali su na mnogim 

radionicama, sajmovima i dva studijska putovanja s ciljem edukacije i informiranja o 

aktualnostima, prijenosa znanja, učenja iz primjera dobre prakse i promocije djelovanja 

članova i ruralnog prostora LAG-a.  

 Dana 10. veljače godine su predstavnice LAG-a sudjelovale na radionici za predstavnike 

LAG-ova „Provedba LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Ministarstva 

poljoprivrede u Zagrebu. Cilj radionice je bio upoznati predstavnike LAG-ova u Hrvatskoj 

sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i planovima za provedbu 

Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 i LEADER pristupa u razdoblju 2014 – 2020. 

 Predstavnice LAG-a su 06. i 07. ožujka prisustvovale Radionici za odabrane/ugovorene 

LAG-ove „Kontrola na terenu unutar mjere 202 IPARD programa“ u organizaciji 

Ministarstva poljoprivrede u Splitu. Cilj radionice je bio upoznati predstavnike LAG-ova u 

Hrvatskoj sa kontrolom na terenu u M202 IPARD programa te sa stanjem provedbe 

LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i planovima za provedbu Programa ruralnog 

razvoja 2014-2020 i LEADER pristupa u razdoblju 2014-2020. Predavanja su održali 

predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. Drugi dan radionice 07. ožujka bio je namijenjen terenskom obilasku 

LAG-a Adrion koji je bio suorganizator radionice.  
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 Hrvatska mreža za ruralni razvoj, čiji je član i LAG Međimurski doli i bregi, održala je 

svoju Godišnju skupštinu s popratnim programom i radionicama za LAG-ove i ostale 

članove pod nazivom Dani Hrvatske mreže za ruralni razvoj od 29. do 30. svibnja u Krapju 

u Lonjskom polju. Predstavnica LAG-a je sudjelovala na navedenom događanju, a putem 

prezentacije je prisutnima predstavila LAG Međimurski doli i bregi. Događanju je 

prisustvovalo tridesetak predstavnika LAG-ova i članova organizacija za ruralni razvoj iz 

cijele Hrvatske. U sklopu događanja su provedene radionice „Teritorijalna i demografska 

obilježja u novoj definiciji LAG-a“ i „Uloga lokalne zajednice u zaštiti okoliša“ na kojima 

se raspravljalo o aktualnim problemima LAG-ova, ali i mogućnostima u ruralnom razvoju 

svojih područja. 

 Predstavnice LAG-a sudjelovale su na radionici za LAG-ove „1. godina provedbe mjere 

202 (LEADER) unutar IPARD programa“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede 06. 

lipnja 2014. godine u Tuheljskim Toplicama. Na radionici su sudionici upoznati sa stanjem 

provedbe Mjere 202 unutar IPARD programa, nacrtom Programa ruralnog razvoja 2014 – 

2020, mjerom LEADER unutar programa ruralnog razvoja, zaključcima temeljem 

provedenih radionica/javnih rasprava na nivou svake županije i novostima vezano za 

Zahtjev za isplatu unutar Mjere 202 sa naglaskom na putne izdatke i dnevnice. Radionici je 

prisustvovalo 90-tak predstavnika LAG-ova, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 Od 27. do 29. lipnja na manifestaciji Podravski motivi u Koprivnici, putem člana Udruge 

Međimurske roke, promovirane su ruralne vrijednosti područja LAG-a Međimurski doli i 

bregi, kao i djelatnost LAG-a podjelom promotivnih letaka.  

 U razdoblju od 04. do 06. srpnja LAG Međimurski doli i bregi je sa svojim članovima 

sudjelovao na drugom „LAG Summer festivalu“, najvećem međunarodnom okupljanju 

LAG-ova u Hrvatskoj koji se održao u Biogradu na Moru. Na LAG Summer festivalu 

sudjelovalo je ukupno 66 LAG-ova iz Hrvatske i 10 zemalja Europske unije. LAG 

Međimurski doli i bregi na taj je način u Biogradu na Moru putem interakcije s turistima i 

drugim LAG-ovima predstavio zanimljivosti i turističke potencijale iz područja na kojem 

djeluje. Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su na edukativnim 

radionicama za voditelje LAG-ova, a tijekom trajanja manifestacije u Gradskoj vijećnici se 

održala i prezentacija projekta Finoteka.com tvrtke HR-Koncept, člana LAG-a Međimurski 

doli i bregi.  

 Predstavnica LAG-a je 10. srpnja sudjelovala na radionici održanoj u Đurđevcu u sklopu 

projekta DUPLO koji je financiran iz pretpristupnog fonda IPA prekogranična suradnja 

Mađarska – Hrvatska 2007-2013. Krajnji cilj projekta je potaknuti jačanje lokalne 

gospodarske djelatnosti u prekograničnom području, razvoj alternativnih oblika turizma 

naslonjenih na lokalnu proizvodnju te zaštita okoliša putem zajedničke interaktivne 

internetske DUPLO platforme. U projekt su kao odgovorni  za unos podataka na platformu 

uključeni LAG-ovi iz Međimurske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. 

Cilj radionice je bio predstaviti LAG-ovima funkcionalnost platforme, ali i povezivanje 

LAG-ova koji postaju sve značajniji nositelji ruralnog razvoja. Dana 24. srpnja održana je 

završna konferencija projekta DUPLO u Barcsu gdje su postavljeni promotivni materijali i 

domaći proizvodi iz LAG-a. 
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 Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su na EU forumu o lokalnom 

razvoju održanom u Vrboskoj na otoku Hvaru od 10. do 13. rujna 2014. koji je organizirala 

britanska tvrtka Catalys. Forum je bio namijenjen razvoju LEADER programa u Hrvatskoj, 

a sudionici iz cijele regije raspravljali su o razvoju različitih pristupa lokalnom razvoju u 

Hrvatskoj i susjednim zemljama. Osim organizatora, govornici na forumu su bili i 

predstavnik Ministarstva poljoprivrede, UNDP-a, LEADER mreže Hrvatske i tvrtke Green 

Council. Prezentiran je Program ruralnog razvoja 2014-2020 i aktualno stanje provedbe 

LEADER mjere u Hrvatskoj, a tijekom foruma raspravljalo se i o razvoju lokalnih 

akcijskih grupa, razvoju projekata, međunarodnoj suradnji i drugim aktualnim pitanjima. 

 Predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi boravili su od 24. do 26. rujna na području 

LAG-a Središnja Istra na studijskom putovanju s ciljem učenja iz primjera dobre prakse i 

prijenosa znanja, ali i uspostavljanja daljnje suradnje s istarskim LAG-om. Dvadeset 

članova međimurske lokalne akcijske grupe posjetilo je niz lokacija koje su primjer 

uspješno provedenih projekata, najviše iz područja razvoja ruralnog turizma koji sve više 

dobiva na važnosti na području LAG-a Međimurski doli i bregi. Prilikom boravka 

predstavnici međimurskog LAG-a uspostavili su brojne kontakte te izmijenili pozitivna i 

negativna iskustva s domaćinima o provođenju i financiranju projekata te razvoju 

uspješnih turističkih proizvoda kao bitnim pokretačima ruralnog turizma središnje Istre. 

Članovi međimurskog LAG-a podijelili su svoje promotivne proizvode domaćinima, a u 

gradskoj vijećnici u Pazinu prezentiran je LAG Međimurski doli i bregi i projekt 

Finoteka.com kojim se u bazu hrvatskih domaćih proizvođača žele okupiti i istarski.  

 Predstavnici i članovi LAG-a Međimurski doli i bregi gostovali su kod LAG-a Podravine u 

Đurđevcu u subotu 04. listopada u sklopu manifestacije Dani voća gdje su prezentirali 

svoje proizvode i aktivnosti te tako promovirali područje LAG-a Međimurski doli i bregi 

uz podjelu promotivnih materijala. Istovremeno su predstavnici dvaju LAG-ova održali 

radni susret gdje se raspravljalo o mjerama iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., 

nacrtu Pravilnika mjere 19.1. i potencijalnim zajedničkim projektima i aktivnostima. Susret 

međimurskog i podravskog LAG-a završen je u uredu LAG-a Podravina gdje su 

predstavljene aktivnosti LAG-a Podravina. 

 Dvadesetak članova LAG-a Međimurski doli i bregi 05. studenog je sudjelovalo na 

drugom studijskom putovanju s ciljem obilaska uspješno provedenih projekata u 

susjednom slovenskom LAS-u Prlekija (Lokalna akcijska skupina Prlekija). Suradnja s 

LAS-om Prlekija pokrenuta je početkom godine na radnom sastanku užeg vodstva dvaju 

LAG-ova, a studijsko putovanje nastavak je inicijative povezivanja i planiranja zajedničkih 

projekata u budućnosti. Tijekom boravka na području slovenskog LAS-a izmijenjena su 

brojna iskustva s domaćinima o provođenju projekata. Posjet je bio zanimljiv zbog 

činjenice što je LAS Prlekija jedan od najuspješnijih slovenskih LAS-ova i provodi 

LEADER već dugi niz godina dok je naš LAG tek na početku i moramo učiti iz primjera 

dobre prakse iskusnijih susjeda. Ovaj studijski posjet postavio je temelj i smjernice daljnjoj 

suradnji dvaju pograničnih LAG-ova/LAS-ova. 

 Predstavnice LAG-a sudjelovale su 13. i 14. studenog na radionici za LAG-ove u Splitu 

koju je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa veleposlanstvom Republike 

Francuske. Tema radionice je bila prijenos iskustva u provedbi LEADER pristupa u 
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Republici Francuskoj u periodu 2007 – 2013. Na navedenoj radionici predavači iz 

Republike Francuske su prezentirali iskustva u provedbi LEADER pristupa sa naglaskom u 

pripremi i provedbi lokalne razvojne strategije i projektima suradnje. Sudionici radionice 

upoznati su sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i pripremama za 

tekuće programsko razdoblje i Program ruralnog razvoja, kao i s kontrolom na terenu u 

Mjeri 202 IPARD programa. 

 LEADER mreža Hrvatske je organizirala stručnu radionicu „Strateško programiranje 

Lokalnih razvojnih strategija u okviru priprema i provedbe Mjere 19 PRR RH 2014-2020“ 

u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Ministarstvom 

poljoprivrede. Radionica, kojoj su prisustvovale predstavnice LAG-a Međimurski doli i 

bregi, bila je namijenjena LAG-ovima koji su korisnici mjere 202 IPARD programa te se 

pripremaju za provedbu LEADER mjere Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Radionica 

se održavala od srijede 19. studenog do petka 21. studenog u Zadru. Drugog dana radionice 

organiziran je terenski obilazak razvojnih dionika i projekata LAG-a Laura. 

 Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su 08. prosinca na radionici za 

LAG-ove u Zagrebu. Radionicu o LEADER pristupu i Zakonu o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija s ciljem razmjene iskustva za predstavnike LAG-

ova u Republici Hrvatskoj organiziralo je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s 

Ministarstvom financija. Radionici je prisustvovalo 80-tak predstavnika LAG-ova. 

Osim već navedenih specijaliziranih aktivnosti za LAG-ove, predstavnici i članovi LAG-a 

su tijekom 2014. godine sudjelovali na niz edukacija, predavanja i radionica u organizaciji 

Autonomnog centra ACT, REDEA-e, Čakre i drugih organizatora. 

 

9. Informiranje i promocija LAG-a Međimurski doli i bregi 

Sa svrhom informiranja naših članova, kao i animiranja javnosti i upoznavanja sa 

Lokalnom akcijskom grupom Međimurski doli i bregi u kolovozu 2014. objavljena je nova 

redizajnirana web stranica LAG-a (www.lag-medjimurskidoliibregi.hr). Pokrenut je i novi e-

bilten LAG-a u rujnu koji se članovima šalje u prosjeku dva puta mjesečno i koji informira 

članove o otvorenim natječajima, edukacijama i drugim događanjima na području LAG-a i 

šire. Tijekom 2014. godine poslano je ukupno dvanaest e-biltena, od čega je sedam novih e-

biltena izrađenih na online sučelju MailChimp. Također je pokrenuta Facebook stranica na 

kojoj se dijele vijesti objavljene na Internet stranici LAG-a, a objavljuju se i aktualne 

zanimljivosti s ciljem informiranja šire javnosti. 

Tijekom godine izrađeni su promotivni materijali LAG-a i to roll up baner za označavanje 

događanja, kemijske olovke, blokovi, platnene vrećice, promotivne majice za biciklistička 

događanja, označavajuće naljepnice za sufinanciranu opremu, označavajući natpisi većih 

dimenzija, stolni kalendari te promotivni stol s aplikacijom LAG-a koji se koristi na 

događanjima i služi kao info pult.  

U 2014. godini LAG je obilazio svoje područje i Općinska vijeća s ciljem informiranja i 

upoznavanja s aktivnostima LAG-a. Informativne prezentacije su održane 21. veljače 

Općinskom vijeću Općine Selnica, 11. ožujka udrugama i Vijećima mjesnih odbora Gornjeg 

Mihaljevca, 13. ožujka Općinskom vijeću Općine Nedelišće, 31. ožujka Općinskom vijeću 

Općine Štrigova, 31. ožujka Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu, 07. svibnja 

http://www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
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Općinskom vijeću Općine Sveti Martin na Muri i 23. svibnja Općinskom vijeću Općine 

Gornji Mihaljevec. 

 

10. Članstvo LAG-a Međimurski doli i bregi u mrežama i suradnja s drugim LAG-

ovima 

LAG Međimurski doli i bregi je član tri mreže za ruralni razvoj, a to su Hrvatska mreža za 

ruralni razvoj (u članstvo okuplja LAG-ove, ali i sve udruge i institucije koje rade na 

ruralnom razvoju), Mreža za ruralni razvoj (u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede) i 

LEADER mreža Hrvatske (orijentirana samo na LAG-ove). Mreže su bitne za razmjenu 

informacija i povezivanje s drugim LAG-ovima kao i ostalim dionicima ruralnog razvoja. 

LAG Međimurski doli i bregi aktivno se uključuje u većinu aktivnosti koje provode mreže, te 

daje svoj doprinos kroz mreže u procesu formiranja konačne verzije Programa ruralnog 

razvoja 2014.-2020. 

 Kao rezultat suradnje kroz Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj krajem lipnja je prijavljen 

zajednički projekt LAG-a Izvor, LAG-a Međimurski doli i bregi, ODRAZ-a, PMF-a, 

Udruge Ekoturistiko, Društva za razvoj slovenskega podeželja i Hrvatske mreže za ruralni 

razvoj pod nazivom „Jačanje uloge organizacija civilnog društva u provođenju politike 

ruralnog razvoja“. 

 Krajem 2013. godine se pojavila inicijativa uspostavljanja suradnje sa susjednim 

slovenskim LAS-om pa je 26. veljače godine održan sastanak predstavnika LAG-a 

Međimurski doli i bregi i predstavnika LAS-a Prlekija u prostorijama Općine Raskrižje u 

Sloveniji. Tema sastanka je bila pokretanje suradnje dvaju susjednih pograničnih LAG-ova 

koje vežu zajednički interesi i već realizirani zajednički projekti u prošlosti na 

pograničnom području koje danas pokrivaju LAG-ovi. Suradnja je nastavljena realiziranim 

studijskim putovanjem članova LAG-a Međimurski doli i bregi u LAS Prlekija, a planiraju 

se i zajednički međunarodni projekti.  

 Dana 07. studenog održan je radni sastanak LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a 

Cetinska krajina i LAG-a Neretva u Nedelišću. Povod sastanku je bio uspostavljanje 

suradnje LAG-ova koji se nalaze na krajnjem jugu, odnosno krajnjem sjeveru Hrvatske 

putem povezivanja proizvođača domaćih proizvoda iz sva tri LAG-a i promoviranja 

zadrugarstva u Međimurju na primjerima zadruga iz Dalmacije. Na sastanku je dogovoren 

nastup LAG-ova na gospodarskom sajmu MESAP Jesen u Nedelišću i sudjelovanje na 

radionici LAG-a „Mogućnosti financiranja projekata iz programa ruralnog razvoja“. 

Kasnije je realizirana i radionica „Zadružno poduzetništvo i EU fondovi“ kao rezultat 

navedenog sastanka.  

LAG Međimurski doli i bregi uspostavio je i brojne druge kontakte s LAG-ovima putem 

radionica i radnih putovanja koji vode prema zajedničkom planiranju budućih projekata 

suradnje, a za što će LAG imati na raspolaganju određena sredstva u novom programskom 

razdoblju. 

 

 

U Lopatincu, 20. veljače 2015.                                                                 Predsjednica LAG-a 

                                                                                                                       Sanja Krištofić 


