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. donosi

Plan rada Udruge
Lokalna akcijska grupa „Međimurski doli i bregi“
za 2015. 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.
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 te druge djelatnosti u skladu s Zakonom i ciljevima Udruge.
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.
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U 2015. godini LAG Međimurski doli i bregi usmjeriti će se svoj rad na postizanje
slijedećih ciljeva:
-

Razvoj infrastrukture i poticanje zaštite okoliša podizanjem svijesti stanovništva kroz
edukacije i partnerstva

-

Podrška održanju i razvoju novih i malih srednjih poduzetnika te obrtnika

-

Potpora razvoju i provedbi programa za skrb socijalno osjetljivih skupina

-

Potpora aktivnostima za podizanje kvalitete života

-

Podizanje kulturnog stvaralaštva, očuvanje i korištenje kulturne baštine u funkciji razvoja
lokalne zajednice i turizma

-

Osnaživanje uključivanja organizacija civilnog sektora u rad LAG-a te izradu i provedbu
razvojnih programa

-

Razvoj ljudskih resursa i jačanje kapaciteta i prepoznatljivosti LAG-a

a sve sa svrhom postizanja ciljeva određenim u Statutu LAG-a, Lokalnoj razvojnoj strategiji
LAG-a, te prihvatljivim aktivnostima sukladno Mjeri 202 IPARD programa i Mjeri 19
Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
2. Poslovanje LAG-a Međimurski doli i bregi, informiranje i promocija
LAG Međimurski doli i bregi ima zaposlene dvije djelatnice na pola radnog vremena,
voditeljicu LAG-a koja obavlja administrativne, financijske, tehničke i druge operativne
poslove Udruge i predsjednicu LAG-a koja profesionalno obavlja svoju dužnost. Krajem
2014. godine zaposlene su dvije djelatnice na stručno osposobljavanje za rad zbog povećanja
obujma poslova. U 2015. godini, LAG ne planira proširivati stručni kadar već će nastaviti s
educiranjem i osposobljavanjem postojećeg za uspješnije poslovanje LAG-a. Ukoliko će
postojati mogućnosti i programi, LAG će nastojati i u narednoj godini uključivati nove osobe
u svoj rad. Otvorena je i mogućnost osnivanja socijalnog poduzeća pod okriljem LAG-a.
Vezano uz tekuće poslovanje LAG-a, prema potrebi će se nabavljati potrošni uredski
materijal, a koristit će se poštanske, bankarske, knjigovodstvene usluge te usluge računalnih
stručnjaka i slično.
Sa svrhom informiranja naših članova, kao i animiranja javnosti i upoznavanja sa
Lokalnom akcijskom grupom Međimurski doli i bregi nastavit će se s održavanjem internet
stranice i facebook stranice LAG-a, a e-bilten će izlaziti prosječno dva puta mjesečno sa svim
aktualnostima iz područja LAG-a i otvorenim natječajima. Oglašavanje događanja će se vršiti
putem javnih medija (web portali/radio/novine/TV).
U 2015. godini će se napraviti dotisak postojećih promotivnih letaka, novi letak na
engleskom jeziku, nova promotivna brošura, papirnate vrećice, memorandum LAG-a, vizitke
i drugi promotivni materijali ako se ukaže za njih potreba prilikom organiziranja pojedinih
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aktivnosti. Izradit će se i službeni promotivni video LAG-a u svrhu promocije i približavanja
specifičnosti područja LAG-a.
3. Rad tijela LAG-a Međimurski doli i bregi u 2015. godini
Skupština LAG-a, kao najviše tijelo upravljanja, u 2015. godini će održati tri sjednice.
Prva sjednica će se održati u veljači na kojoj će biti podneseno Izvješće o radu LAG-a za
2014. godinu, kao i Financijsko izvješće za 2014. godinu. Isto tako, na sjednici će se donijeti
Program rada i financijski plan za 2015. godinu. Sjednica će biti ujedno i izborna zbog isteka
dvogodišnjeg mandata tijela upravljanja LAG-a. Druga sjednica održat će se u drugoj polovici
godine zbog donošenja novog Statuta sukladno novom Zakonu o udrugama i usvajanja
Studije razvojnih potreba i inicijativa LAG-a. Planira se i treća sjednica Skupštine na kojoj će
se donijeti Plan rada i financijski plan za 2016. godinu te usvojiti nova Lokalna razvojna
strategija LAG-a ukoliko se Mjera 19.1. Programa ruralnog razvoja raspiše prema najavama.
Upravni odbor LAG-a održavat će sastanke prema potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca kako bi redovito donosio provedbene odluke i planirao aktivnosti LAG-a.
Partnersko vijeće sastajat će se također po potrebi sa svrhom stručno - savjetodavne
podrške u procesu provedbe Lokalne razvojne strategije i izrade nove Lokalne razvojne
strategije.
Nadzorni odbor će se pozivati na sastanke kako bi nadzirao rad Upravnog odbora i drugih
tijela upravljanja.
Osim sastanaka tijela LAG-a, prema potrebi će biti održani i zajednički sastanci načelnika i
svih tijela upravljanja zbog dogovora oko visine članarina, informiranja po općinama,
usklađivanja razvojnih projekata i izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a
Međimurski doli i bregi.
4. Provođenje Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi i Mjere 202
IPARD programa u 2015. godini
U 2015. godini će se provoditi aktivnosti zacrtane u Lokalnoj razvojnoj strategiji te
sukladno prihvatljivim aktivnostima sukladno Mjeri 202 IPARD programa. LAG u 2015.
godini provodi drugu godinu Ugovora kojom je na raspolaganje dobio ukupno 900.000,00
kuna za razdoblje od dvije godine. U 2015. godini LAG će podnijeti Zahtjev za isplatu nakon
završetka drugog, trećeg i četvrtog tromjesečja druge godine od potpisivanja Ugovora o
sufinanciranju LAG-a iz IPARD programa, za koje očekuje povrat sredstava u 2015. godini.
Prije četvrte isplate nakon završetka druge godine sufinanciranja u rujnu/listopadu LAG
očekuje kontrolu ugovornog tijela Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.
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5. Izrada studija za područje LAG-a u 2015. godini
LAG Međimurski doli i bregi je krajem 2014. godini započeo je proces izrade 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. Početkom 2015. godine održat će se dodatne konzultacije za sve
potencijalne nositelje projektnih ideja, a nastavit će se period prikupljanja projektnih ideja i
prijedloga, te konzultacije sa podnositeljima u slučaju bilo kakvih nejasnoća za prijavu.
Završetak Studije je planiran u prvom kvartalu 2015. godine kako bi se pravodobno počelo s
pripremama za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a.
Prema potrebama, u 2015. godine će se započeti s izradom tematskih studija koje će
predstavljati analitički i dopunski dokument Lokalnoj razvojnoj strategiji.
6. Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. i provođenje Mjere 19
Programa ruralnog razvoja u 2015. godini
Prema najavama Ministarstva poljoprivrede, u drugom kvartalu 2015. godine će se
raspisati natječaj za Mjeru 19.1. putem koje će se financirati aktivnosti izrade nove Lokalne
razvojne strategije prema Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. Nakon raspisivanja
natječaja, LAG će poslati prijavnu dokumentaciju i Zahtjev za potporu nakon čega slijedi
administrativna kontrola APPRRR-a i odobravanje sufinanciranja. U procesu izrade strategije
uslijedit će pripremne radnje, raspisivanje natječaja i odabir konzultanta, organiziranje
radionica, seminara, treninga i sastanaka po općinama sa svim dionicima razvoja i sa stručnim
službama.
Na području LAG-a u svrhu izrade lokalne razvojne strategije organizirat će se
promidžbeni i animacijski događaji.
Uz novu Lokalnu razvojnu strategiju planira se izraditi akcijski plan i nova baza projekata i
projektnih ideja. Lokalna razvojna strategija mora se završiti u roku od 6 mjeseci od
odobravanja Zahtjeva za potporu, te će zatim Ministarstvo poljoprivrede raspisati natječaj za
Mjeru 19.2. na koji LAG šalje izrađenu strategiju koja se pritom ocjenjuje te nosi značajan
bodovni udio prilikom odobravanja sredstava za financiranje projekata s područja LAG-a, ali i
daljnje poslovanje LAG-a (Mjera 19.4.) i projekte suradnje LAG-ova (Mjera 19.3.).
7. Izrada i prijava projekata LAG-a Međimurski doli i bregi
LAG planira tijekom 2015. godine samostalno izraditi i aplicirati projekte na natječaje EU
fondova, Programa Unije, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i drugih donatora
kako bi ojačao svoje djelovanje i što uspješnije provodio djelatnosti i ciljeve zacrtane u
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temeljnim dokumentima LAG-a. U početku će se koristiti konzultantske usluge, a kasnije će
se zaposlenici LAG-a educirati i osposobiti za samostalnu izradu projektnih prijava i
provođenje projekata. Projekti će se planirati s usmjerenjem razvoja cjelokupnog područja
LAG-a
8. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a
Prema prihvatljivim aktivnostima Mjere 202 IPARD programa, Mjere 19 Programa
ruralnog razvoja i drugih projekata LAG-a u 2015. godini planiraju se provesti slijedeće
edukativne aktivnosti:
- certificirana edukacija EU Fonds Management u trajanju od 120 sati
- jednodnevne i višednevne edukacije s ciljem povećanja razine znanja o projektnom
menadžmentu, informiranja o dostupnim EU programima i fondovima te drugim natječajima,
informiranje o novom Programu ruralnog razvoja
- provođenje radionica i edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva
s temama vezanim uz prilagođavanje novim propisima za neprofitne organizacije, upravljanje
volonterima i slično, a članove iz civilnog sektora će LAG pretplatiti na časopis Udruga.hr
- organizacija radionica s ciljem poboljšanja poslovanja svih sektora članova LAG-a s
temama strateško planiranje, izrada poslovnog plana, računovodstvo i financijsko upravljanje,
marketing i odnosi s javnošću, unapređenje komunikacijskih vještina
- specijalizirane edukacije za gospodarski sektor s temama društveno odgovornog
poslovanja, edukacija za OPG-ove o dopunskim djelatnostima u turizmu, edukacije za
nositelje turističke i smještajne djelatnosti, menadžment u poljoprivredi, upravljanje rizicima
na poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugarstvo, obnovljivi izvori energije
- provođenje obrazovnog programa za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
- razvoj informatičko-komunikacijskih vještina članova LAG-a (nastavak ciklusa edukacija
iz 2014. godine) s temama digitalne fotografije, besplatnih Internet servisa, marketinga
društvenih mreža i Internet sigurnosti te „online“ vidljivost i promocija putem vlastitih web
mjesta u wordpress-u.
LAG Međimurski doli i bregi će navedene planirane aktivnosti provoditi prema
raspoloživim kapacitetima i financijskim sredstvima. Na navedenim aktivnostima moći će
besplatno sudjelovati zaposlenici, volonteri i članovi LAG-a Međimurski doli i bregi.
9. Animacija i organizacija promidžbenih događaja na području LAG-a
LAG Međimurski doli i bregi će u 2015. godini organizirati aktivnosti i događanja za
članove i stanovnike LAG-a sa svrhom animacije javnosti i promocije LEADER pristupa i
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LAG-a u skladu s prihvatljivim troškovima Mjere 202 IPARD programa, Mjere 19 Programa
ruralnog razvoja i drugih projekata LAG-a.
Planirani su promotivni događaji LAG-a i članova LAG-a:
- sajam MESAP i MESAP Jesen
- 10. Znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara u Toplicama Sveti Martin
- manifestacija Urbanovo
- biciklistička događanja na području LAG-a
- LAG će promociju provoditi i na drugim lokalnim sajmovima i manifestacijama u
organizaciji općina i turističkih zajednica na području LAG-a.
Planira se pokretanje vlastitog promotivnog događaja s ciljem promocije članova LAG-a,
povezivanja i razmjene iskustava.
LAG će tijekom 2015. godine ugostiti nekoliko LAG-ova na studijskom putovanju s ciljem
prikaza uspješno provedenih projekata na području LAG-a Međimurski doli i bregi i
uspostavljanja suradnje među članovima različitih LAG-ova.
10. Sudjelovanje predstavnika LAG-a Međimurski doli i bregi na radionicama,
sajmovima i studijskim putovanjima u 2015. godini
Sukladno prihvatljivim aktivnostima iz projekata predstavnici LAG-a Međimurski doli i
bregi će u 2015. godini sudjelovati na dostupnim radionicama Ministarstva poljoprivrede,
mreža za ruralni razvoj, drugih LAG-ova te ostalih organizatora sa svrhom učenja o
uspješnom funkcioniranju LAG-ova, razmjene iskustava, rješavanja aktualnih problema
LAG-ova u Hrvatskoj i povezivanja te zajedničkog planiranja projekata suradnje. Isto tako,
LAG planira organizirano s članovima sudjelovati na dostupnim edukativnim aktivnostima s
različitim temama s ciljem povećanja razine znanja i kompetencija svojih članova.
Studijska putovanja za članove LAG-a također se planiraju provesti i u 2015. godini sa
svrhom učenja iz primjera dobre prakse, odnosno uspješno provedenih projekata, a planirana
odredišta su Slovenija, Mađarska i područja Hrvatske gdje će domaćini biti tamošnji LAGovi.
Organiziranim sudjelovanjem članova LAG-a na sajmovima i manifestacijama
regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera promovirat će se LEADER i LAG, ali i
proizvodi i rad članova te općina i turističkih zajednica s područja LAG-a. Planirano je
sudjelovanje na LAG Summer festivalu u Biogradu na Moru i sličnim događanjima gdje će se
održavati usporedne radionice za predstavnike LAG-ova.
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11. Članstvo LAG-a Međimurski doli i bregi, udruživanje i suradnja
U 2015. godini LAG Međimurski doli i bregi će proširivati članstvo sa svrhom
uključivanja ključnih dionika ruralnog razvoja što je preduvjet kvalitetnom provođenju
aktivnosti i jačanju ljudskih kapaciteta područja LAG-a.
LAG će aktivno djelovati u mrežama za ruralni razvoj čiji je član zbog razmjene
informacija i povezivanja s drugim LAG-ovima kao i ostalim dionicima ruralnog razvoja s
ciljem planiranja zajedničkih aktivnosti i projekata.
Početkom 2015. godine LAG će se pridružiti neformalnom Savezu Jantarske ceste koji
povezuje LAG-ove na „europskoj vertikali“ od Mađarske do Jadrana s ciljem planiranja
zajedničkog projekta u budućnosti. Također se planira ojačati suradnja sa susjednim
slovenskim LAS-ovima i hrvatskim LAG-ovima u okruženju. Planirano je i uključivanje
LAG-a u Zadrugu za etično financiranje tijekom 2015. godine.

U Lopatincu, 20. veljače 2015.

Predsjednica LAG-a
Sanja Krištofić
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