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Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi 

Maršala Tita 60 

40305 Nedelišće 

 

 

Na temelju Članka 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi Skupština 

LAG-a na svojoj 7. sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine  

na prijedlog Upravnog odbora LAG-a usvaja 

 

Izvještaj o radu  

Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi 

za 2015. godinu 

 

 

1. Uvod 

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je udruga koja okuplja predstavnike javnog, 

gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja deset jedinica lokalne samouprave, 

zapadnog i sjevernog dijela Međimurske županije (Gornji Mihaljevec, Mursko Središće, 

Nedelišće, Podturen, 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. Dana 31. 

prosinca 2015. godine LAG je brojio ukupno 106 članova (od toga 103 redovni članovi sa 

sjedištem na području LAG-a i 3 pridruženi članovi bez sjedišta na području LAG-a). 

Strukturu članstva čini 17 članova javnog sektora (JLS, dječji vrtić, osnovne škole, turističke 

zajednice, javna ustanova za zaštitu prirode), 45 članova gospodarskog sektora (OPG, d.d, 

d.o.o. i j.d.o.o., obrt) i 44 članova civilnog sektora (udruge i fizičke osobe). 

 

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

međusektorsko partnerstvo i povezivanje razvojnih aktivnosti i projekata, podizati kvalitetu 

života na području LAG-a koristeći sredstva iz EU fondova i drugih donatora, promicati načela 

europskog aktivnog građanstva, razvijanje sinergije i umrežavanje između svih dionika koji 

mogu doprinijeti razvoju područja LAG-a, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za 

provedbu ruralnog razvoja, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, 

gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području, unapređenje uvjeta za 

cjeloviti razvoj ruralnih područja LAG-a te doprinos očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta u 

tim krajevima. 

Područja djelovanja Udruge su: demokratska politička kultura, kultura i umjetnost,  

međunarodna suradnja, održivi razvoj i gospodarstvo. 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: izrada lokalne razvojne strategije za 

područje LAG- a i drugih dokumenata važnih za razvoj područja LAG-a, informiranje i 

razvijanje partnerstva između javnog, gospodarskog i civilnog sektora, poticanje održivog 
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ruralnog razvoja kroz primjenu ruralnih i regionalnih politika EU i pristupa „odozdo prema 

gore“ te provedbu zajedničkih aktivnosti na području LAG-a, 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, savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi 

projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a, određivanje prioriteta za razvoj 

poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom području, izrada i raspodjela stručne 

literature, edukativnog i promotivnog materijala, izdavačka djelatnost u skladu s posebnim 

propisima, radi ostvarivanja ciljeva Udruge, razvijanje programa nacionalne i međunarodne 

suradnje te uključivanje u rad svih institucija koje se bave ruralnim razvojem, razvijanje 

suradnje s drugim udrugama i organizacijama radi ostvarivanja ciljeva LAG-a utvrđenim 

Statutom, te razvijanje suradnje sa ostalim LAG-ovima, edukacija i sudjelovanje na 

nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama, seminarima, javnim tribinama i 

skupovima, jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, organiziranje 

studijskih i stručnih putovanja za članove, volontere i zaposlenike, organiziranje javnih tribina, 

okruglih stolova, kampanja, edukacija, radionica, predavanja, izložbi, manifestacija i sajmova, 

sa svrhom ostvarivanja ciljeva Udruge i lokalne razvojne strategije, promicanje društvene 

solidarnosti i druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i ciljevima Udruge. 

 

2. Poslovanje LAG-a Međimurski doli i bregi u 2015. godini 

LAG Međimurski doli i bregi ima stalno zaposlene dvije djelatnice, 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 2015. godine u LAG-u su kao suradnice 

na projektu radile Tatjana Horvat i Kristina Božak preko mjere HZZ-a na stručnom 

osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku njihovih ugovora, krajem 

2015. godine proveden je drugi natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa za radno mjesto suradnika/suradnice na projektu u LAG-u te je krajem prosinca 

zaposlena Dorotea Tomašić. Raspisan je i natječaj za volontere te je LAG krajem 2015. godine 

brojio devet volontera.  

Ured LAG-a u Nedelišću je tijekom 2015. godine dodatno opremljen namještajem, 

uredskom i računalnom opremom te potrošnim uredskim materijalom, neophodnim za 

funkcioniranje LAG-a.  

 

3. Rad tijela LAG-a Međimurski doli i bregi u 2015. godini 

Skupština LAG-a, kao najviše upravljačko tijelo, u 2015. godini održala je tri sjednice. 

Na sjednici 20. veljače održanoj u Lopatincu donijeta je Odluka o izmjeni Statuta Lokalne 

akcijske grupe „Međimurski doli i bregi“, usvojeni su Izvještaj o radu Nadzornog odbora LAG-

a „Međimurski doli i bregi“ za 2014. godinu, Izvješće o radu Upravnog odbora LAG-a 

„Međimurski doli i bregi“ za 2014. godinu, Izvješće o radu LAG-a „Međimurski doli i bregi“ 

za 2014. godinu te Financijsko izvješće LAG-a „Međimurski doli i bregi“za 2014. godinu. 

Također je donesen Plan rada LAG-a „Međimurski doli i bregi“ za 2015. godinu i Financijski 

plan LAG-a „Međimurski doli i bregi“ za 2015. godinu. Zbog isteka dvogodišnjeg mandata 

tijelima upravljanja, svi članovi su razriješeni funkcije te su izabrani novi članovi Upravnog i 

Nadzornog odbora. Na funkciju su reizabrane predsjednica i dopredsjednica LAG-a. 

Na sjednici 17. lipnja održanoj u Jurovčaku donesen je novi Statut Lokalne akcijske grupe 

Međimurski doli i bregi te imenovan likvidator LAG-a. Tom prigodom su dodijeljeni certifikati 
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Specijalistima za pisanje i upravljanje projektima EU fondova koji su polazili edukaciju LAG-

a, a organizirano je i predstavljanje te prezentacija svih članova LAG-a Međimurski doli i bregi. 

Na sjednici 16. prosinca održanoj u Toplicama Sveti Martin donesen je Plan rada LAG-a 

Međimurski doli i bregi za 2016. godinu i Financijski plan LAG-a Međimurski doli i bregi za 

2016. godinu. 

Upravni odbor LAG-a je upravljačko tijelo koje ima 13 članova, predstavnika javnog, 

civilnog i gospodarskog sektora. Upravni odbor je u 2015. godini održao devet sastanaka na 

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

Upravnog odbora u 2015. godini je zaseban dokument gdje su dani sažeti opisi svih sastanaka. 

Nadzorni odbor LAG-a održao je jedan sastanak 11. veljače 2015. na kojem je doneseno 

Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu.  

 

4. Provođenje Mjere 202 IPARD programa u 2015. godini  

LAG je Mjeru 202 IPARD programa provodio od srpnja 2013. godine. Odobrenjem je LAG 

ugovorio do 900.000,00 kuna za razdoblje od dvije godine koje je mogao utrošiti na prihvatljive 

aktivnosti u dvije podmjere. Sufinanciranje iz IPARD programa završilo je 18. srpnja 2015. 

godine nakon čega je LAG započeo s provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja 

RH 2014.-2020. Odobreno sufinanciranje LAG-a funkcionira na način da se svaka tri mjeseca 

podnosi Zahtjev za isplatu za provedene aktivnosti i plaćene troškove.  

U 2015. godini LAG je podnio posljednja tri Zahtjeva za isplatu i to za drugo, treće i četvrto 

tromjesečje druge godine Ugovora. Zahtjevom za drugo tromjesečje zatražen je iznos od 

95.130,32 kuna, a isplaćen iznos od 93.661,98 kuna. Za treće tromjesečje zatraženo je 

151.948,94 kuna, a isplaćeno 150.582,64 kuna. U Zahtjevu za isplatu za četvrto tromjesečje, 

ujedno i posljednjem IPARD zahtjevu, zatraženo je 91.110,02 kuna, a isplaćeno 89.910,02 

kuna.  

Ukupno je u 2015. godini putem Zahtjeva za isplatu podneseno 338.189,28 kuna, a 

isplaćeno 334.154,64 kuna. Umanjen iznos isplate rezultat je umanjenja zbog referentnih 

cijena i djelomično neprihvatljivih troškova.  

Prije isplate za posljednje četvrto tromjesečje druge godine Ugovora, 16. listopada 2015. 

godine 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 te utvrdili pravilno korištenje IPARD sredstava. 

 

5. Provođenje Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. u 2015. godini 

LAG Međimurski doli i bregi je završetkom Mjere 202 IPARD programa 18. srpnja 2015. 

godine započeo s provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz 

koje se financira pripremna pomoć, odnosno izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-

2020. i tekući rad LAG-a. Zahtjev za potporu podnesen je 14. srpnja 2015. godine, a LAG-u je 

potpora u iznosu od 371.846,30 HRK odobrena dana 17. rujna 2015. godine. Bez obzira na 

datum Odluke o dodjeli sredstava, LAG je provođenje Podmjere 19.1. započeo završetkom 

IPARD Ugovora. U 2015. godini LAG je podnio prvi Zahtjev za isplatu (1. tromjesečje) u 

novom programskom razdoblju i to na iznos od 40.699,90 kuna koji je isplaćen početkom 2016. 

godine u iznosu od 40.268,75 kuna. Krajem 2015. godine izrađen je i drugi Zahtjev za isplatu 

(2. tromjesečje) u iznosu od 87.417,13 kuna koji do trenutka izrade Izvješća još nije isplaćen.  
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6. Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. u 2015. godini 

Provođenjem Podmjere 19.1. LAG je pokrenuo proces izrade Lokalne razvojne strategije 

LAG-a 2014.-2020. kojom će se osigurati okviri i uvjeti za razvoj područja u novom 

programskom razdoblju i financiranje projekata s područja LAG-a koji budu usklađeni s LRS i 

Programom ruralnog razvoja. Osim provođenja Podmjere 19.2. koja podrazumijeva provođenje 

LRS kroz odabir projekata, LAG mora definirati i okvir za provedbu Podmjere 19.3. odnosno 

projekata suradnje LAG-ova te Podmjere 19.4. koja uključuje tekuće troškove i animaciju 

LAG-a.  

Nakon provedene nabave, za izrađivača LRS je izabrana Regionalna razvojna agencija 

Međimurja. U 2015. godini je izrađena analiza stanja područja LAG-a te su provedene dvije 

radionice za izradu Lokalne razvojne strategije 24.11.2015. u Lopatincu i 30.11.2015. u Svetom 

Martinu na Muri. Na radionicama je raspravljena analitička podloga strategije, identificirani su 

razvojni problemi i potrebe, te je izrađena SWOT analiza. Osim navedenih, održane su i dvije 

radionice za informiranje i izradu LRS 12.11.2015. u Podturnu i 23.11.2015. u Murskom 

Središću. Organizirano je i provedeno niz manjih radnih sastanaka s ciljem kvalitetnije izrade 

LRS, kao i niz individualnih konzultacija s ciljem prikupljanja projektnih ideja za bazu LRS. U 

uredu LAG-a je 21.09.2015. održan radni sastanak s predstavnicima LAS-a Prlekija, a 

27.11.2015. s predstavnikom LAG-a Lika s temom osmišljavanja zajedničkih projekata 

suradnje koji moraju biti definirani u LRS. Izrada Lokalne razvojne strategije nastavljena je u 

2016. godini s rokom završetka do 17. ožujka. 

S ciljem lakšeg praćenja prikupljenih projektnih ideja LAG je ugovorio korištenje online 

platforme ProgressLAG koja omogućava stalni uvid u stanje projektnih ideja i projekata koji 

se provode na području LAG-a, a sve s ciljem efikasnije provedbe Lokalne razvojne strategije 

LAG-a 2014.-2020. 

 

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

U 2015. 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:  

 LAG je od 14. siječnja do 02. veljače 2015. godine proveo 30-satnu informatičku 

edukaciju Informatika u poslovanju za svoje članove i djelatnike. Polaznici edukacije, njih 

deset, dobili su osnovna znanja naprednog korištenja Excela i PowerPointa koje mogu 

primjenjivati u svakodnevnom poslovanju.   

 Od 21. siječnja do 12. ožujka 2015. godine LAG je proveo edukaciju EU FONDS 

MANAGER – Specijalist za pisanje i upravljanje EU projektima za svoje članove, djelatnike i 

volontere, njih dvadeset i troje, u trajanju od 120 nastavnih sati. Edukacija se sastojala od 

modula tijekom kojih su polaznici dobili znanja o izradi koncepcije i pisanju EU projekata, 

konkretno o menadžmentu procedure aplikacije projekata koji mogu biti financirani iz fondova 

EU. Tijekom travnja i svibnja održani su završni ispiti. Na sjednici Skupštine LAG-a koja je 

održana 17. lipnja  dodijeljeni su certifikati za završetak edukacije.  

 Stručne suradnice LAG-a su 21., 22., 29. i 30. rujna pohađale edukaciju „Od ideje do 

projekta“ organiziranu od strane Regionalne razvojne agencije Međimurja.  

 Zaposlenice LAG-a su od 4. do 6. studenog sudjelovale na radionici „Vještine upravljanja 

projektom - Kako biti uspješan u provedbi projekta“ koju je organizirala Regionalna razvojna 

agencija Međimurje.  
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 Zaposlenice LAG-a su od 17. do 18. studenog sudjelovale na radionici „Strateško 

planiranje kao osnovica za pripremu projekata“ u organizaciji Regionalne razvojne agencije 

Međimurje. 

 S ciljem jačanja civilnog sektora, sve Općine u članstvu LAG-a te ured LAG-a pretplaćeni 

su na časopis Udruga.hr. 

 

8. Animacija i organizacija događaja na području LAG-a  

LAG je tijekom 2015. godine organizirao niz promotivnih i edukativnih 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.  

 09. veljače je održan radni sastanak za predstavnike općina i članove LAG-a Međimurski 

doli i bregi u Javnoj ustanovi za zaštitu prirode – Međimurska priroda u Križovcu gdje su 

sudionici upoznati sa službeno zaštićenom prirodom Međimurja i s razvojnim projektima koji 

su poželjni/prihvatljivi s aspekta zaštite prirode.  

 20. veljače 2015. je LAG održao prezentaciju „Provođenje Mjere 202 IPARD programa 

u LAG-u Međimurski doli i bregi u 2014. godini“ nakon sjednice Skupštine LAG-a godine u 

prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu u Lopatincu.  

 LAG je organizirao promidžbeni događaj na 10. savjetovanju hrvatskih voćara s 

međunarodnim sudjelovanjem od 26. do 28. veljače 2015. godine u Toplicama Sveti Martin. 

LAG je svoje djelovanje predstavio putem informativnog pulta i podjelom promotivnih 

materijala, a voditeljica LAG-a je na skupu prezentirala LEADER pristup i LAG. 

 25. travnja je u suradnji s Općinom Selnica i Vatrogasnom sportskom udrugom Žiškovec 

LAG promovirao svoje aktivnosti i Program ruralnog razvoja na prvoj Međimurskoj utrci 

vatrogasaca koja se održala u Merhatovcu povodom Dana Općine Selnica. Time je podržano 

događanje koje za cilj ima promovirati zdravi način života te ljepote Međimurja. 

 09. svibnja je LAG organizirao promotivno događanje na kros utrci „Frkanovec – srce 

gornjeg Međimurja“ gdje su sudionici informirani o aktivnostima LAG-a i Programu ruralnog 

razvoja putem promotivnih materijala.  

 Od 28. do 30. svibnja LAG je sudjelovao u Danima otvorenih vrata udruga kada je 

prezentirano djelovanje LAG-a te savjetovanje o mjerama Programa ruralnog razvoja i drugim 

izvorima financiranja razvojnih projekata. 

 Od 12. do 14. lipnja u Nedelišću je LAG sudjelovao na Međimurskom sajmu 

poduzetništva gdje su podijeljeni promotivni materijali LAG-a, a svoje proizvode prezentirali 

su članovi LAG-a. U sklopu sajma održana je i radionica „Mogućnosti ruralnog razvoja“ u 

konferencijskoj dvorani MESAP-a. Radionici su prisustvovali i predstavnici LAG-a Mura 

Drava, LAG-a Izvor, LAG-a Prizag i LAG-a Podravina koji su nakon radionice zajedno sa 

domaćinom održali koordinacijski sastanak kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće 

izazove s kojima se LAG-ovi susreću u novom programskom razdoblju.  

 13. lipnja je LAG promoviran na kros utrci „Nedelišće 2015“ u Sportskom parku „Trate“, 

a time je podržana i promocija zdravog načina života. 

 21. lipnja je LAG Međimurski doli i bregi bio domaćin studijskog posjeta sudionika na 

projektu „Europa za građane“ kada su sudionici posjetili članove LAG-a Međimurski doli i 

bregi Uljaru Poljoposavec i Vinsku kuću Dvanajščak-Kozol.  

 16. rujna je u uredu LAG-a održana prezentacija pilot projekta Ministarstva graditeljstva 

i prostornoga uređenja “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
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ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” za predstavnike grada, općina i 

obrazovnih ustanova na području LAG-a.  

 19. listopada je LAG u Lopatincu bio domaćin radionice LAG-ova s temom planiranja 

zajedničkih projekata u sklopu Lokalne razvojne strategije te kreiranja zajedničke prijave 

projekta na transnacionalni program Dunav.  

 20. listopada je LAG bio suorganizator obilježavanja Svjetskog dana jabuke Izložbom 

jabuka u Galeriji Općine Sveti Martin na Muri, uz Udrugu voćara, vinogradara i povrćara iz 

Svetog Martina na Muri i Savjetodavnu poljoprivrednu službu. Tema izložbe je bila 

predstavljanje starinskih i novih sorata jabuka. 

 7. studenog su predstavnice LAG-a sudjelovale na proslavi Martinja i gulašijadi u Svetom 

Martinu na Muri kuhanjem “LAGovskog” vinskog gulaša kojim su osvojile visoko 3. mjesto u 

konkurenciji 40-tak gulaša. 

 14. i 15. studenog su članovi LAG-a sudjelovali na sajmu MESAP Jesen. Sajam se 

održava već 9. godinu zaredom kao sajam poljoprivrede, ekologije i zdrave prehrane, 

obnovljivih izvora energije, te komunalne opreme i hortikulturnog uređenja. 

 LAG je 14. studenog organizirao radionicu „Jačanje kapaciteta za ruralni razvoj kroz 

lokalnu razvojnu strategiju LAG-a“ u konferencijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću. 

 15. studenog održan je radni sastanak „Jačanje kapaciteta za ruralni razvoj kroz lokalnu 

razvojnu strategiju LAG-a“ u konferencijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću. Radnom 

sastanku su prisustvovali predstavnici LAG-a Cetinska krajina, LAG-a Neretva i LAG-a 

Međimurski doli i bregi koji su raspravljali o izradi LRS te okvirnim temama za projekte 

suradnje u okviru lokalne razvojne strategije sva tri LAG-a. Nakon radnog dijela predstavnici 

LAG-ova su posjetili Mlin na Muri u Svetom Martinu na Muri te Terme Sveti Martin. 

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 štandu Općine Sveti Juraj na Bregu na manifestaciji Urbanovo u 

Štrigovi u svibnju, Danima zahvalnosti u Nedelišću u listopadu i na Štrigovskim noćima u 

srpnju. 

 

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

i studijskim putovanjima  

Tijekom 2015. godine zaposlenici, članovi i volonteri LAG-a sudjelovali su na sastancima,  

radionicama i sajmovima s ciljem edukacije i informiranja o aktualnostima, prijenosa znanja, 

učenja iz primjera dobre prakse i promocije djelovanja članova i ruralnog prostora LAG-a.  

 Od 22. do 23. siječnja predstavnice LAG-a su sudjelovale u Koljnofu u Mađarskoj na 

sastanku LAG-ova koje povezuje povijesna europska ruta Jantarska cesta, sa svrhom osnivanja 

saveza Jantarske ceste i uspostavljanja suradnje te iniciranja budućih međunarodnih projekata.  

 Od 27. do 28. veljače predstavnice LAG-a su prisustvovale 1. Međunarodnom sajmu 

LAG-ova koji se održao u sklopu sajma Viroexpo u Virovitici 2015. godine. Cilj 1. 

Međunarodnog sajma LAG-ova bio je okupiti domaće i inozemne LAG-ove sa svrhom 

razmjene iskustava u radu i provedbi LEADER mjere.  

 12. ožujka su predstavnice LAG-a sudjelovale na radionici „Ususret prvom Hrvatskom 

ruralnom parlamentu“ u Lepoglavi, a prisutno je bilo 15-tak LAG-ova i drugih članova 

Hrvatske mreže za ruralni razvoj koja je organizator prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta  
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 Od 16. do 18. travnja u Belom Manastiru održan je prvi Hrvatski ruralni parlament s 

temom „Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru“. U sklopu parlamenta je održano niz 

stručnih događanja te sajam LAG-ova gdje predstavnice prezentirale područje LAG-a 

Međimurski doli i bregi. 

 Od 11. do 13. svibnja je predstavnica LAG-a sudjelovala na studijskom putovanju na 

području LAG-a Škoji na Visu s predstavnicima Gradskog komunalnog poduzeća Čakom. Na 

Visu su održane edukativne aktivnosti o odgovornom upravljanju otpadom. U sklopu studijskog 

posjeta održan je i radni sastanak LAG-ova s ciljem planiranja zajedničkih projekata.  

 19. svibnja su predstavnice LAG-a sudjelovale na radionici u Zagrebu za Podmjeru 19.1. 

Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede. 

 Od 17. do 19. lipnja su predstavnice LAG-a sudjelovale na radionici LEADER mreže 

Hrvatske koja je održana u Donjem Vidovcu s temom „Programiranje i provedba projekata 

suradnje LAG-ova, te razvoj ribarskih LAG-ova i njihovo međusobno povezivanje”.  

 Od 26. lipnja do 28. lipnja je LAG Međimurski doli i bregi sa svojim članovima 

sudjelovao na 3. LAG SUMMER FESTIVALU, najvećem međunarodnom okupljanju LAG-

ova u Hrvatskoj koji se održao u Biogradu na Moru. U radnom dijelu programa festivala u 

hotelu „Ilirija“ održane su radionice za voditelje LAG-ova. 

 30. lipnja je LAG sudjelovao na radionici „Jantarska cesta“ u Novom Marofu gdje su 

predstavnice mađarskih LAG-ova predstavile praksu povezivanja tamošnjih lokalnih akcijskih 

grupa s ciljem bržeg ruralnog razvoja određenog područja.  

 Od 22. do 27. kolovoza su članovi LAG-a Međimurski doli i bregi promovirali svoje 

aktivnosti na 54. sajmu AGRA – Međunarodnom poljoprivredno-prehrambenom sajmu u 

Gornjoj Radgoni (Slovenija). Uz sudjelovanje na sajmu, predstavnice LAG-a održale su i radni 

sastanak u Ljutomeru s vodstvom Lokalne akcijske skupine Prlekija na čijem se području nalazi 

spomenuti sajam. 

 Od 28. do 30. kolovoza članovi LAG-a su sudjelovali na poljoprivredno-turističkoj 

manifestaciji Sajmu šljiva u Osečini (Srbija) gdje su podijeljeni promotivni materijali LAG-a, 

uspostavljen kontakt s tamošnjim LAG-om te dogovorena partnerstva za konkretne projekte. 

 04. rujna su predstavnice LAG-a kao član Hrvatske mreže za ruralni razvoj sudjelovale 

na okruglom stolu „Kako postići visoku kvalitetu lokalnih razvojnih strategija/CLLD 

strategija“ u Drnišu u prostoru ispostave NP KRKA. 

 09. rujna je predstavnica LAG-a sudjelovala na edukaciji “Naučite izraditi poslovni plan 

za podmjeru 6.1. – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ koju je 

organiziralo Ministarstvo poljoprivrede. 

 12. rujna su članovi LAG-a su sudjelovali na manifestaciji Praznik buč – Dan odprtih vrat 

oljarne Središče ob Dravi gdje su prezentirali zanimljivosti područja LAG-a te dogovarali 

daljnje suradnje. 

 30. rujna i 01. listopada predstavnice LAG-a su sudjelovale na međunarodnoj radionici 

„Jantarska cesta“ u Koljnofu u Mađarskoj na području LAG-a „Alpokalja – Fertő Táj“ s ciljem 

učenja procesa planiranja konkretnih projekata suradnje između LAG-ova u okviru izrade 

Lokalne razvojne strategije. 

 02. listopada su predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale na 2. Festivalu 

slovenskih LAS-ova u Ljubljani. Događanje je tematski bilo usmjereno na prirodnu i kulturnu 

baštinu Slovenije, te je poslužilo kao podloga za razvoj lokalnih razvojnih strategija LAS-ova. 
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 27. listopada na poziv LAG-a/Udruge za ruralni razvoj „Zeleno srce Zale“ LAG je 

sudjelovao na konferenciji prekogranične i međunarodne suradnje te poticanja budućih 

partnerstva u svrhu pripreme na programski period EU 2014.-2020. 

 28. listopada je u Zagrebu održano predstavljanje Vodiča za izradu, praćenje i procjenu 

lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.- 2020. je 2015. u zgradi 

Ministarstva poljoprivrede.  

 08. i 09. prosinca je u Ljutomeru održana radionica „Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu 

izrade Lokalnih razvojnih strategija“ koju su vodili predstavnici LAS-a Prlekija.  

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

su tijekom 2015. godine sudjelovali na niz edukacija, predavanja i radionica u organizaciji 

Autonomnog centra ACT, REDEA-e i drugih organizatora. 

 

10. 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 ljeto 2015. redizajnirana je web stranica LAG-a 

(www.lag-medjimurskidoliibregi.hr). Tijekom godine je redovito izrađivan i distribuiran e-

bilten LAG-a na online sučelju MailChimp koji informira članove o otvorenim natječajima, 

edukacijama i drugim događanjima na području LAG-a i šire. Također je održavana 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 papirnate vrećice, vizitke, 

memorandum, stolni kalendar, letak HRV i letak ENG te novi redizajnirani letak LAG-a, nove 

kemijske olovke i blokovi. Također zbog obaveze označavanja aktivnosti za Podmjeru 19.2., 

izrađena je nova informativna ploča.  

Za potrebe promocije LAG-a Međimurski doli i bregi izrađena je i emitirana promotivna 

reportaža na SRCE TV tijekom ožujka u više navrata.  

S ciljem što boljeg informiranja naših članova i javnosti o LAG-u i aktivnostima koje 

provodi, izradili smo bilten koji obuhvaća opis svih aktivnosti od osnutka LAG-a do srpnja 

2015. godine.  

LAG je 01. lipnja 2015. godine raspisao fotografski natječaj na temu Moji doli i bregi čime 

su pozvani svi zainteresirani fotografi na dokumentiranje i stvaranje vlastitog doživljaja zadane 

teme povezane s prirodnim ljepotama, poljoprivredom, turizmom ili kulturnom baštinom na 

području Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi. Fotografski natječaj Moji doli i bregi 

završio je 20. srpnja. Na natječaj je pristiglo 55 fotografija fotografa amatera. U utorak, 21. 

srpnja, održalo se ocjenjivanje pristiglih fotografija od strane neovisnog stručnog žirija koji je 

izabrao pet najboljih fotografija nagrađenih prigodnim poklonima članova LAG-a. 

U 2015. godini LAG je održao informativne prezentacije u novim JLS-ima u članstvu 

LAG-a i to 12.11.2015. u Podturnu i 23.11.2015. u Murskom Središću. 

 

11. Članstvo LAG-a Međimurski doli i bregi u mrežama  

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).  

http://www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
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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 pravilnika 

za provođenje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Predstavnici LAG-a su sudjelovali 

na brojnim organiziranim aktivnostima mreža koje su popisane u drugim poglavljima Izvješća.  

 

12. Prijava i provedba projekata 

U 2015. godini LAG je participirao u projektima kao partner te kao suradnička udruga: 

 Kao partner na projektu „AAA LEADER – JOINT PROJEKT“ predstavnice LAG-a 

Međimurski doli i bregi sudjelovale su na dvodnevnoj radionici u organizaciji nositelja projekta 

LAG-a Podravine. Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Saveza-Jadran, Koprivničko-

križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA”, a radionici su prisustvovali ostali domaći i 

inozemni partneri iz Austrije i Slovenije. Radionice su održane 10. i 11. rujna 2015. godine u 

Hotelu Picok u Đurđevcu. Cilj projekta bio je organizacija skupa predstavnika LAG-ova sa 

svrhom umrežavanja, predstavljanja i dogovora oko budućih projektnih ideja. Kroz dvodnevne 

su se radionice prisutni sudionici educirali o mogućnostima djelovanja LAG-ova i suradnje u 

regiji, dobili su uvid u primjere dobre prakse, kreirali nove projektne ideje kroz radionicu i 

upoznali područje Podravine, odnosno kulturne i turističke znamenitosti regije. 

 LAG je kao suradnička udruga uključen u projekt “Moje mjesto u zajednici” koji provodi 

Udruga Zora sa partnerima Centrom za održivi razvoj i udrugom K-Zona, te suradničkim 

udrugama: MURID, LAG Međimurski doli i bregi, Domino, Hollaback! Croatia, Dalmatinski 

odbor solidarnosti i Udruga mladih “Mladi u EU”. U sklopu projekta “Moje mjesto u zajednici”, 

od 14. do 17.9.2015. održana je zagovaračka edukacija izgradnje kapaciteta umreženih udruga 

i razmjena znanja i dobrih praksi, a u uredu LAG-a je provedena fokus grupa te anketiranje za 

potrebe istraživanja projekta. 

 

 Tijekom 2015. godine LAG je prijavio nekoliko projekata za koje se još čeka završetak 

selekcijskog procesa: 

 "Tibetnica - medunarodni festival kulture", Ministarstvo kulture (Program međunarodne 

kulturne suradnje za 2016. godinu), prijavitelj: LAG Međimurski doli i bregi, partneri: Hrvatsko 

kulturno društvo Napredak Uskoplje, BIH, Hrvaško kulturno društvo Pomurje, Slovenija, 

Hrvatsko kulturno društvo Veseli Gradišcanci Unda, Mađarska, KUD Krušik plastik Osečina, 

Srbija, KUD Braka Minkov, Makedonija 

 „Poštovanje, razumijevanje i očuvanje kulturne raznolikosti“, Ministarstvo kulture 

(Program inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi u 2016. godini), prijavitelj: LAG 

Međimurski doli i bregi 

  „Spirit of Jantar“, Dunavski transnacionalni program, prijavitelj: Udruga Hrvata, 

Koljnof, Mađarska, partneri iz Hrvatske: LAG Međimurski doli i bregi, LAG Frankopan, LAG 

Gorski Kotar, LAG Prizag, LAG Zeleni trokut, Općina Jasenovac, Grad Ogulin, Općina 

Draganić, Sveučilište u Zagrebu; partneri iz Mađarske: LAG Alpokalja Ferto Taj, LAG 

Bakonyert, Muzej sakralne baštine; partneri iz BIH: Grad Kiseljak, Sveučilište u Sarajevu  

 

 

U Lopatincu, 15. ožujka 2016. godine                                                      Predsjednica LAG-a 

                                                                                                                       Sanja Krištofić 


