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 14. svibnja 2014. godine usvaja

Izvješće o radu Udruge
Lokalna akcijska grupa „Međimurski doli i bregi“
s financijskim izvješćem
za 2013. 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 48 članova od kojih je 9 članova javnog sektora, 15 iz gospodarskog sektora i 24
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 2013. godini
LAG Međimurski doli i bregi ima zaposlenog voditelja LAG-a na pola radnog vremena.
Vedrana Horvat je zaposlena 11. veljače 2013. godine, a nakon šest mjeseci rada kao vršitelj
dužnosti voditelja i odrađenog probnog roka, 01. kolovoza 2013. godine imenovana je
voditeljem LAG-a.
Prvotno sjedište LAG-a je s adrese Dravska 1, Strahoninec, na sjednici Skupštine 01.
kolovoza 2013. godine preseljeno je na adresu Maršala Tita 60 u Nedelišće gdje je dobiven
prostor na korištenje. U 2013. godini LAG nije opremio ured zbog nedostatka financijskih
sredstava. Promjenom sjedišta, izmijenjeni su svi dokumenti i pečat Udruge koji sadrži samo
logotip LAG-a Međimurski doli i bregi.

3. Rad tijela LAG-a Međimurski doli i bregi u 2013. godini
Skupština LAG-a, kao najviše upravljačko tijelo, u 2013. godini je održala dvije sjednice.
Na sjednici 28. ožujka Skupština je usvojila Izvješće o radu LAG-a Međimurski doli i bregi,
donijela je Odluku o znaku (logotipu) Udruge, Odluku o učlanjivanju u Hrvatsku mrežu za
ruralni razvoj, Odluku o učlanjivanju u Mrežu za ruralni razvoj, Odluku o dopuni i izmjeni
Statuta, te je nakon rasprave usvojena Lokalna razvojna strategija. Na sjednici 01. kolovoza
Odlukama su razriješeni te imenovani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Odlučeno
je o promjeni sjedišta LAG-a, promjeni pečata, izmjeni Statuta, a usvojeno je Izvješće o radu
LAG-a Međimurski doli i bregi. Prisutnima je prezentiran Ugovor o dodjeli sredstava iz
IPARD programa za sufinanciranje LAG-a.
Upravni odbor LAG-a je upravljačko tijelo koje ima 11 članova, predstavnika javnog,
civilnog i gospodarskog sektora. Upravni odbor je u 2013. godini održao sedam sastanaka na
kojima su donesene provedbene odluke i dogovarane aktivnosti Udruge. Izvještaj o radu
Upravnog odbora u 2013. godini je zaseban dokument gdje su dani sažeti opisi svih sastanaka.
Partnersko vijeće LAG-a je radno tijelo osnovano 01. kolovoza 2013. godine 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. Unutar Partnerskog vijeća se prema potrebi formira Stručno povjerenstvo za ocjenu
projekata za dobivanje Pisma preporuke koje broji 3 člana prema unaprijed određenim
tematskim područjima. U 2013. godini održana su dva sastanka Partnerskog vijeća i dva
samostalna sastanka Stručnog povjerenstva na kojima su planirane aktivnosti LAG-a i
ocjenjena 4 projekta predložena Upravnom odboru za izdavanje Pisma preporuke.
U 2013. godini održana su i dva sastanka (22. srpnja i 26. rujna) članova Upravnog odbora,
Nadzornog odbora i predstavnika Općina u sastavu LAG-a zbog dogovora o funkcioniranju
LAG-a u situaciji nakon dobivanja Ugovora o sufinanciranju LAG-a i za Skupštinu te o
problematici trošenja odobrenih sredstava i predfinanciranju.
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4. Proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi
LAG se temelji na LEADER pristupu, što znači da mora izraditi i provoditi Lokalnu
razvojnu strategiju s ciljem održivog ruralnog razvoja. Lokalnu razvojnu strategiju bilo je
potrebno izraditi za prijavu na natječaj Mjere 202 IPARD programa u ožujku/travnju 2013.
godine kako bi LAG dobio sufinanciranje.
Nakon prikupljenih ponuda krajem 2012. godine, za izradu strategije na sastanku
Upravnog odbora 23. siječnja 2013. godine odabran je konzorcij tri izrađivača (REDEA
d.o.o., CEDRA i Bercon d.o.o) s tvrtkom Bercon d.o.o. kao nositeljem. Ugovor između LAGa i tvrtke Bercon d.o.o. potpisan je 07.02.2013. godine na sastanku predstavnika izrađivača
Lokalne razvojne strategije, Upravnog odbora Udruge i načelnika svih Općina članica LAG-a.
U razdoblju od 11. do 19. veljače prikupljeni su podaci za osnovnu analizu prostora LAG-a
putem upitnika koje su ispunjavale JLS. Prve tri radionice održane su 21. veljače posebno sa
predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora u prostorijama Općine Strahoninec, a
čije su teme bile upoznavanje sudionika sa procesom izrade LRS i analiza prikupljenih
podataka od strane JLS. Dana 07. ožujka održane su druge tri radionice s temama prezentacije
osnovne analize područja LAG-a, izrade SWOT analize i formiranja vizije, dugoročnih ciljeva
i prioriteta.
Nositelj izrade je 22. ožujka završio nacrt Lokalne razvojne strategije, nakon čega je
uslijedila javna rasprava. 26. ožujka održana je treća radionica zajednička za sva tri sektora
čija tema je bila rasprava i finalizacija konačnog dokumenta LRS. Na sjednici Skupštine 28.
ožujka je Lokalna razvojna strategija usvojena.
Tijekom procesa izrade Lokalne razvojne strategije, osim predstavnika konzorcija
zaduženog za izradu Lokalne razvojne strategije i voditelja LAG-a, bilo je uključeno 75
osoba, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Za svaku aktivnost tijekom
procesa izrade bili su obaviješteni svi članovi LAG-a, potencijalni članovi te svi sudionici
radionica i druge zainteresirane osobe. Najave i izvještaji s radionica objavljivali su se u
javnim glasilima i portalima, kao i na web stranicama Općina, članica LAG-a.

5. Odobrenje sufinanciranja LAG-a Međimurski doli i bregi iz IPARD programa
LAG Međimurski doli i bregi je 02. travnja 2013. poslao prijavu na natječaj za Mjeru 202
IPARD programa u sklopu koje je izrađena Lokalna razvojna strategija, usvojena 28. ožujka
2013. godine kao strateški dokument LAG-a. Naša prijava zaprimljena je u roku s još 49
prijava drugih LAG-ova. Administrativna kontrola prijava od strane Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dovršena u travnju te smo 22. travnja 2013.
zaprimili Zahtjev za dopunu/obrazloženje na koji je odgovoreno u roku isti tjedan.
Administrativnu kontrolu prošlo je 39 LAG-ova čije su Lokalne razvojne strategije poslane
Ocjenjivačkom odboru, a na terenu je izvršena Kontrola prije ugovaranja svih 39 LAG-ova.
Nakon pozitivnog nalaza Kontrole (kod našeg LAG-a 14. lipnja) i ocjene LRS-a formiran je
poredak LAG-ova.
Početkom srpnja zaprimili smo Odluku o odabiru LAG-a, a 18. srpnja je predsjednica
Sanja Krištofić potpisala i ovjerila Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za
sufinanciranje LAG-a Međimurski doli i bregi. U poretku od trideset odabranih LAG-ova,
LAG Međimurski doli i bregi zauzeo je dvadeseto mjesto po broju bodova.
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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 2013. godini LAG je podnio Zahtjev za isplatu za prvo tromjesečje
nakon kojeg je dobio povrat od 8.567,49 kuna.

6. Pisma preporuke u 2013. godini
LAG je akreditiran u srpnju 2013. godine, te je do kraja 2013. godine izdao tri Pisma
preporuke IPARD projektima sa svojega područja čime je podržao razvoj ruralnog prostora.
U tablici je dan pregled projekata za koje su u 2013. izdana Pisma preporuke:

Naziv projekta

Ulaganje u
opremanje
vinarije Štampar
Izgradnja i
opremanje
objekta za
proizvodnju ulja
iz buče
Ulaganje u
nabavu
poljoprivredne
mehanizacije

Mjera

Sektor

Naziv
podnositelja

Ukupna
vrijednost
projekta (kn)

Ukupna
vrijednost
tražene
potpore (kn)

1.857.590,45

Mjera
103

sektor
vinarstva

Vinogradarstvo
i podrumarstvo
5.838.794,16
Štampar,
Sveti Urban

Mjera
103

sektor
prerade
voća i
povrća

Poljo Posavec
d.o.o.,
Dunjkovec

Mjera
101

OPG Posedi
sektor
Krešimir,
mljekarstva Železna Gora

10.304.533,00 3.603.260,17

419.063,50

209.531,75

7. Sudjelovanje predstavnika LAG-a Međimurski doli i bregi na seminarima,
radionicama i sastancima u 2013. godini
Predstavnica LAG-a, Vedrana Horvat je sudjelovala na radionici „LEADER i programi u
predpristupnom i postpristupnom razdoblju“ u organizaciji TAIEX-a od 21. do 22.01.2013. u
Zagrebu.
U razdoblju od 19. do 25.05.2013. voditeljica LAG-a Međimurski doli i bregi je
sudjelovala na seminaru GIZ-a u Iloku čija je tema bila „Upravljanje Lokalnim akcijskim
grupama – holistički pristup regionalnom ruralnom razvoju“. GIZ je njemačka organizacija za
međunarodnu suradnju koja se između ostalog bavi i razvojem ljudskih kapaciteta u
jugoistočnoj Europi. Sudionici seminara bili su predstavnici LAG-ova ili drugih inicijativa za
ruralni razvoj iz Hrvatske, BIH, Srbije i Makedonije.
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Dana 23.07.2013. su predstavnice LAG-a Dijana Posavec i Vedrana Horvat te predstavnica
tvrtke Bercon d.o.o. Vesna Novak sudjelovale na radnom sastanku u Zagrebu u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede. Na sastanku su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i
APPRRR-a odgovarali na pitanja predstavnika LAG-ova vezana uz daljnje funkcioniranje i
aktivnosti LAG-ova nakon potpisivanja Ugovora s Agencijom.
Voditeljica LAG-a je 23. i 24.09.2013. sudjelovala na EES (Experience exchange seminar)
seminaru s temom „Provedba LEADER pristupa – prijenos praktičnih iskustava“ s
predstavnicima LAG-ova u organizaciji Lokalne akcijske grupe Bosutski niz u Nijemcima.
Seminar je održao predavač iz njemačkog LAG-a Sachenwald – Elbe koji je dao primjere
funkcioniranja LAG-ova u Njemačkoj.
Voditeljica LAG-a je 10. i 11.12.2013. godine sudjelovala na seminaru za predstavnike
LAG-ova iz Hrvatske „LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih zajednica“ u organizaciji
UNDP-a Hrvatska. Seminar se održavao u IMPACT centru u Zadru. Cilj seminara je bio
unaprijediti ulogu LAG-ova u lokalnom razvoju. Teme seminara su bile: načela današnjeg
ruralnog razvoja; kako približiti ruralni razvoj širem krugu sudionika; facilitacija; projekti
suradnje. Voditelj seminara je bio Ian Baker, Catalys Ltd., Shropshire iz Velike Britanije.
Osim specijaliziranih aktivnosti za LAG-ove, predstavnici i članovi LAG-a su tijekom
2013. godine sudjelovali na niz edukacija i predavanja u organizaciji Programa JAKO,
REDEA-e i drugih organizatora.

8. Organizirane aktivnosti LAG-a Međimurski doli i bregi u 2013. godini
U 2013. godini je provedeno nekoliko besplatnih edukacija/individualnih savjetovanja u
suradnji s Programom JAKO s ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva, a održane su teme
Uvod u civilno društvo, Financijsko upravljanje i EU perspektive, fondovi i institucije. S
Programom JAKO definirano je ukupno osam edukacija koje se nastavljaju u 2014. godini.
LAG je s promotivnim letcima sudjelovao na Adventskom sajmu u Svetom Martinu na
Muri u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri od 20. do 22. prosinca 2013. godine.

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 travnju 2013. godine je pokrenuta
web stranica (www.lag-medjimurskidoliibregi.hr), a izdana su i dva broja e-biltena u svibnju i
lipnju 2013. godine.
Krajem 2013. godine izrađen je prvi promotivni letak s ciljem upoznavanja šire javnosti s
tematikom LAG-a.
Članovi LAG-a redovito dobivaju obavijesti o svim aktualnim natječajima pute e-maila, a
isto tako se šalju i proslijeđuju svi pozivi na radionice LAG-a i drugih organizatora.
Na kraju 2013. godine dogovorena su informiranja po općinama koje će se realizirati u
prvoj polovici 2014. godine.
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10. Članstvo LAG-a Međimurski doli i bregi u mrežama
LAG Međimurski doli i bregi je tijekom 2013. godine pristupio u članstvo 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.

11. Financijski izvještaj LAG-a Međimurski doli i bregi za 2013. godinu
PRIHODI 2013.
1.Prihodi od članarina
1.1.Članarine općina
1.2.Članarine ostalih članova
2.Prihodi od kamata
3.Ministarstvo financija (IPARD)
Ukupno prihodi

Iznos (kn)
71.450,00
65.000,00
6.450,00
10,42
8.567,49
80.027,91

Udio %
89,28
81,22
8,06
0,01
10,71
100,00

RASHODI 2013.
1. Rashodi za zaposlene
1.1.Plaća za redovan rad - neto
1.2.Doprinosi iz plaće
1.3.Doprinosi na plaće
2.Troškovi službenih putovanja
3.Uredski materijal
4.Informatičke usluge
5.Poštanski troškovi
6.Knjigovodstvene usluge
7.Javnobilježničke usluge
8.Konzultantske usluge (Lokalna razvojna strategija)
9.Upravne pristojbe
10.Bankarske usluge
Ukupno rashodi

Iznos (kn)
29.118,78
19.637,09
5.639,59
3.842,10
1.394,60
762,50
2.562,50
45,80
3.105,00
107,50
35.000,00
125,00
662,57
72.884,25

Udio %
39,95
26,94
7,74
5,27
1,91
1,05
3,52
0,06
4,26
0,15
48,02
0,17
0,91
100,00

7.143,66
5.654,06
1.489,60

100,00
79,15
20,85

Financijski rezultat 31.12.2013.
Novac u banci
Novac u blagajni

Ukupni prihod LAG-a Međimurski doli i bregi je u 2013. godini iznosio 80.027,91 kunu
od čega najveći dio otpada na članarine Općina u sastavu LAG-a (81,22%), dok je
financiranje iz IPARD programa po Zahtjevu za isplatu za prvo tromjesečje iznosilo 8.567,49
kuna (10,71%).
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Rashodi LAG-a Međimurski doli i bregi u 2013. godini iznosili su ukupno 72.884,25 kuna.
Konzultantske usluge za izradu Lokalne razvojne strategije stajale su 35.000,00 kuna (48,02%
rashoda) za dvije uplate, dok je posljednji obrok plaćen početkom 2014. godine. Na plaću
voditelja LAG-a otpada 39,95% rashoda ili 29.118,78 kuna (bruto iznos). U 2013. godini
potrošeno je 3.105,00 kuna za knjigovodstvene usluge, 2.562,50 kuna za izradu web stranice
LAG-a te 1.394,60 kuna na službena putovanja predstavnika LAG-a.
Potrebno je napomenuti da je ukupan dug nepodmirenih članarina članova LAG-a na kraju
2013. godine iznosio 20.300,00 kuna što je razlog nemogućnosti efikasnijeg korištenja
odobrenog sufinanciranja iz Mjere 202 IPARD programa.
Na kraju 2013. godine financijska imovina LAG-a Međimurski doli i bregi iznosi 7.143,66
kuna.

U Lopatincu, 14. svibnja 2014. godine

Predsjednica LAG-a
Sanja Krištofić
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