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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 14. svibnja 2014. godine donosi 

 

Plan rada Udruge 

Lokalna akcijska grupa „Međimurski doli i bregi“ 

s financijskim planom 

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. U 2014. godini planira se proširenje LAG-a na još dvije jedinice 

lokalne samouprave kako bi se zadovoljio kriterij veličine LAG-a prema novom Programu 

ruralnog razvoja 2014-2020.  

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. 

LAG Međimurski doli i bregi će u 2014. godini obavljati djelatnosti sa svrhom postizanja 

ciljeva određenim u Statutu LAG-a, Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, te prihvatljivim 

aktivnostima sukladno Mjeri 202 IPARD programa. 

Plan rada obuhvaća sve aktivnosti o kojima je raspravljano na sastancima Upravnog 

odbora i Partnerskog vijeća, ali i rezultate dobivene analizom Upitnika o aktivnostima 

Udruge, provedenog među članovima LAG-a. 
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2. Poslovanje LAG-a Međimurski doli i bregi  

LAG Međimurski doli i bregi ima zaposlenog voditelja LAG-a na pola radnog vremena 

koji obavlja administrativne, financijske, tehničke i druge operativne poslove Udruge. U 

2014. godini zbog povećanja obujma poslova, LAG planira zaposliti još jednu osobu na radno 

mjesto asistenta voditelja/stručnog suradnika/tajnika LAG-a, a za što će biti potrebno raspisati 

natječaj, obaviti razgovor s prijavljenim kandidatima, odabrati kandidata i zaposliti ga na 

novo ustrojeno radno mjesto. LAG će se registrirati u Volonterski ured Međimurja kako bi 

prema potrebi ugovorio volontere za pojedine aktivnosti.  

U 2014. godini će se s Općinom Nedelišće riješiti najam prostora LAG-a na adresi sjedišta, 

a time i potpisati ugovor o zakupu poslovnog prostora. Kako bi ured LAG-a postao u 

potpunosti funkcionalan, planira se etapno opremiti uredskom i računalnom opremom prema 

raspoloživim financijskim sredstvima. Vezano uz poslovanje LAG-a, troškovi će obuhvaćati i 

nabavu potrošnog uredskog materijala, poštanske, bankarske, knjigovodstvene usluge 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 LAG-a koju je potrebno revitalizirati za što će biti potrebno ugovoriti računalnog 

stručnjaka, a pokrenut će se i facebook stranica LAG-a. 

 

 

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

Skupština LAG-a u 2014. godini će održati dvije sjednice. Prva sjednica će se održati u 

travnju/svibnju, a bit će izvještajnog karaktera o radu LAG-a i tijelima upravljanja LAG-a za 

2013. godinu, kao i financijskim izvještajem za proteklu 2013. godinu. Isto tako, na sjednici 

će se donijeti Program rada i financijski plan za 2014. godinu. Druga sjednica održat će se 

krajem godine, u studenom/prosincu, zbog isteka dvogodišnjeg mandata predsjednika, 

dopredsjednika i članova svih tijela upravljanja LAG-a. Također, na sjednici će se donijeti 

Plan rada i financijski plan za 2015. godinu. 

 Upravni odbor LAG-a održavat će sastanke po 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 prijedloga aktivnosti za 

Upravni odbor. Stručno povjerenstvo će se sastajati ukoliko budu zaprimljeni Zahtjevi za 

izdavanje Pisma preporuke, a ovisno o dinamici raspisivanja natječaja u okviru kojih će se 

honorirati projekti s Pismo preporuke. 

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 

članova udruge po općinama, prezentiranja značaja i programa udruge, usklađivanja razvojnih 

projekata i sličnog. 
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4. Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 

U 2014. godini LAG Međimurski doli i bregi će provoditi aktivnosti zacrtane u Lokalnoj 

razvojnoj strategiji u mjeri u kojoj to budu dopuštala dostupna financijska sredstva. Prema 

najavama Ministarstva poljoprivrede, moguće je krajem 2014. godine raspisivanje natječaja 

za izradu nove Lokalne razvojne strategije po Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. za što 

je potrebno obaviti pripremne radnje, odabrati konzultanta, organizirati radionice i sastanke 

po općinama i sa stručnim službama te pripremiti prijavnu dokumentaciju za natječaj. Uz 

novu Lokalnu razvojnu strategiju planira se izraditi akcijski plan i nova baza projekata i 

projektnih ideja. 

 

 

5. Sufinanciranje LAG-a Međimurski doli i bregi iz IPARD programa 

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 će podnijeti Zahtjev za isplatu nakon završetka 

drugog, trećeg i četvrtog tromjesečja prve godine od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju 

LAG-a iz IPARD programa, kao i za prvo tromjesečje druge godine sufinanciranja za koje 

očekuje povrat sredstava u 2014. godini. Prije četvrte isplate nakon završetka prve godine 

sufinanciranja (srpanj/kolovoz), LAG očekuje kontrolu ugovornog tijela Agencije za plaćanje 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 

 

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

Prema prihvatljivim troškovima iz Podmjere 1: Stjecanje vještina i animiranje stanovnika 

LAG područja, Mjere 202 IPARD programa LAG Međimurski doli i bregi u 2014. godini 

planira provesti slijedeće aktivnosti:  

- provođenje radionica i edukacija u suradnji s Programom JAKO, a s ciljem jačanja 

kapaciteta civilnog društva. Teme radionica koje će se provesti u razdoblju od siječnja do 

travnja 2014. godine su slijedeće: Upravljanje organizacijskim procesima i sustavi kvalitete; 

Uvod u pisanje projekata; Marketing i odnosi s javnošću; Međusektorska suradnja; 

Upravljanje volonterima 

- radionice i edukacije za sve sektore s ciljem povećanja razine znanja o projektnom 

menadžmentu: informiranja o dostupnim EU programima i fondovima; informiranje o novom 

Programu ruralnog razvoja, višednevna edukacija za pripremu projektne dokumentacije; 

jednodnevne uvodne radionice za pripremu projekata 

- 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  

- specijalizirane edukacije za gospodarski sektor: društveno odgovorno poslovanje, 

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, uvođenje novih proizvodnih tehnologija u vinarstvu, 

obnovljivi izvori energije 
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- specijalizirane edukacije za civilni sektor o novom Zakonu o udrugama i Zakonu o 

neprofitnom računovodstvu 

- razvoj informatičko-komunikacijskih vještina članova LAG-a: informatika u poslovanju; 

stjecanje osnovnih informatičkih vještina; „digitalni okvir“ krajolika LAG-a; besplatni 

Internet servisi, marketing društvenih mreža i Internet sigurnost; „online“ vidljivost i 

promocija – izrada 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 samo zaposlenici, volonteri i članovi LAG-a Međimurski doli i bregi. 

 

 

7. Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za 

članove i stanovnike LAG-a 

LAG Međimurski doli i bregi će u 2014. godini organizirati aktivnosti i događanja za 

članove i stanovnike LAG-a sa svrhom animacije javnosti i promocije LEADER pristupa i 

LAG-a. Navedene aktivnosti su u skladu s Podmjerom 1: Stjecanje vještina i animiranje 

stanovnika LAG područja, Mjere 202 IPARD. 

Preduvjet za ostvarivanje aktivnosti navedenih u ovom poglavlju je postojanje promotivnih 

materijala pa će se u 2014. godini izraditi promotivni letak LAG-a, roll up, označavajuće 

naljepnice za sufinanciranu opremu, označavajući natpisi većih dimenzija, a po potrebi za 

pojedine događaje i drugi korisni promotivni materijali (info pult, notesi, majice,…). 

Promotivni materijali bit će izvan odvijanja aktivnosti dostupni u uredu LAG-a, kao i u svim 

općinama, članicama LAG-a.  

Oglašavanje događanja će se vršiti putem javnih medija (web/radio/novine/TV).  

Na kraju 2013. godine dogovorena su informiranja o LEADER-u i LAG-u po općinama 

(općinska vijeća i inforadionice za predstavnike svih sektora) koja će se realizirati u prvoj 

polovici 2014. godine.  

Planirani su promotivni događaji: biciklijada na području LAG-a u suradnji sa članom BK 

Mura Avantura,  radionica očuvanja tradicije i starih zanata, sajam domaćih proizvoda LAG-

a, sajam LAG-ova u okviru sajma MESAP 2014. LAG će promociju provoditi na lokalnim 

sajmovima i manifestacijama u organizaciji općina i turističkih zajednica na području LAG-a. 

U travnju 2014. će LAG Međimurski doli i bregi biti domaćin radionice „LEADER mjera 

u novom Programu ruralnog razvoja 2014-2020“ u Toplicama Sveti Martin na kojoj će 

predstavnici Ministarstva poljoprivrede održati javnu raspravu za Međimursku županiju. U 

okviru istog događanja održat će se i prezentacija funkcioniranja slovenskih LAG-ova na 

primjeru Lokalne akcijske skupine Prlekija. 

 

 

8. Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na seminarima, radionicama, 

sastancima i studijskim putovanjima 

Sukladno prihvatljivim troškovima iz Podmjere 1: Stjecanje vještina i animiranje 

stanovnika LAG područja, Mjere 202 IPARD programa, LAG Međimurski doli i bregi u 

2014. godini planira sudjelovati na dostupnim radionicama Ministarstva poljoprivrede i LAG-

ova te drugih organizatora sa svrhom učenja o uspješnom funkcioniranju LAG-ova, razmjene 
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iskustava i rješavanja aktualnih nedoumica i tekućih pitanja vezano uz problematiku LAG-ova 

u Hrvatskoj. 

Isto tako, planira organizirano sudjelovati na dostupnim radionicama drugih organizatora s 

temama za svaki od sektora članstva s ciljem povećanja razine znanja i kompetencija svojih 

članova. 

Studijska putovanja za članove LAG-a također se planiraju provesti u 2014. godini sa 

svrhom učenja iz primjera dobre prakse, odnosno uspješno provedenih projekata, a planirana 

odredišta su Slovenija (LAS Prlekija), Istra i Baranja gdje će domaćini biti tamošnji LAG-ovi. 

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.  

 

 

9. Članstvo LAG-a Međimurski doli i bregi, udruživanje i suradnja 

U 2014. godini LAG Međimurski doli i bregi planira proširiti članstvo sa svrhom 

uključivanja što više stanovnika LAG-a jer u pojedinim aktivnostima mogu sudjelovati samo 

članovi. Aktivno će se raditi na uključivanju novih članova svakog od sektora putem 

informativnih radionica. 

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

Hrvatske (orijentirana na podršku LAG-ovima), Hrvatska mreža za ruralni razvoj (u članstvo 

okuplja LAG-ove, ali i sve udruge i institucije koje rade na ruralnom razvoju) i Mreža za 

ruralni razvoj (u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede). LAG će aktivno surađivati s 

mrežama zbog razmjene informacija i povezivanja s drugim LAG-ovima kao i ostalim 

dionicima ruralnog razvoja. 

Početkom 2014. godine LAG Međimurski doli i bregi će započeti suradnju sa slovenskim 

LAS-om Prlekija. Održat će se inicijalni sastanak užeg vodstva oba LAG-a na kojem će se 

dogovoriti daljnja suradnja, a nakon toga predstoji planiranje zajedničkih projekata kao i 

potpisivanje službene suradnje. 

 

 

10. Financijski plan LAG-a Međimurski doli i bregi za 2014. godinu 

Ukupni planirani prihodi u 2014. godini iznose 407.243,66 kuna, a ovisit će o redovnom 

plaćanju članarina članova LAG-a, odobrenju beskamatnog zajma iz programa Europa Plus 

koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te o pravovremenom povratu 

sredstava iz IPARD programa. Planirani povrat sredstava od 200.000 kuna će s druge strane 

ovisiti o trošenju sredstava, odnosno o prihodu sredstava iz drugih izvora.  

Rashodi će biti realizirani prema programu rada za prihvatljive aktivnosti i prema 

raspoloživim sredstvima. Ukupno je planirani iznos od 404.000 kuna koji će se utrošiti na 

zaposlene (70.000 kuna); na naknade troškova zaposlenima i članovima LAG-a (35.000 

kuna); za usluge (112.000 kuna) – zakup i režijski troškovi, najam prostora i opreme za 

događanja, poštanski troškovi, promidžba i informiranje, intelektualne, računalne, 

knjigovodstvene i pravne usluge; za troškove materijala (55.000 kuna) – uredska oprema i 

materijal, računalna oprema; te na reprezentaciju, članarine i kotizacije (30.000 kuna) i 

bankarske usluge (2.000,00). U slučaju dobivanja beskamatnog zajma iz programa Europa 

Plus, isti će se i vratiti na kraju 2014. godine.  
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PRIHODI 2014. Planirani iznos (kn) Udio % 

1. Prihodi od članarina 100.000,00 24,56 

1.1.Članarine općina 90.000,00 22,10 

1.2.Članarine ostalih članova 10.000,00 2,46 

2. Prihodi od financijske imovine 100,00 0,02 

3. Ministarstvo financija (IPARD) 200.000,00 49,11 

4. Zajam iz programa Europa Plus  100.000,00 24,56 

5. Prijenos iz 2013. godine 7.143,66 1,75 

Ukupno prihodi 407.243,66 100,00 

      

RASHODI 2014.  Planirani iznos (kn) Udio % 

1. Rashodi za zaposlene 70.000,00 17,28 

2. Naknade troškova zaposlenicima i članovima 35.000,00 8,64 

2.1.Troškovi službenih putovanja 30.000,00 7,41 

2.2.Druge naknade troškova  5.000,00 1,23 

3. Rashodi za usluge 112.000,00 27,65 

3.1.Zakup i režijski troškovi ureda 20.000,00 4,94 

3.2.Najam prostora i opreme za događanja 10.000,00 2,47 

3.3.Poštanski troškovi 1.000,00 0,25 

3.4.Promidžba i informiranje 20.000,00 4,94 

3.5.Intelektualne usluge 50.000,00 12,35 

3.6.Računalne usluge 5.000,00 1,23 

3.7.Knjigovodstvene usluge 4.000,00 0,99 

3.8.Pravne usluge 2.000,00 0,49 

4. Rashodi za materijal  55.000,00 13,58 

4.1.Uredska oprema 25.000,00 6,17 

4.2.Uredski materijal 5.000,00 1,23 

4.3.Računalna oprema 25.000,00 6,17 

5. Ostali rashodi 30.000,00 7,41 

5.1.Reprezentacija 25.000,00 6,17 

5.2.Članarine i kotizacije 5.000,00 1,23 

6. Bankarske usluge 2.000,00 0,49 

7. Vraćanje zajma iz programa Europa Plus 100.000,00 24,69 

Ukupno rashodi 404.000,00 99,75 

      

Planirani financijski rezultat na kraju 2014. 3.243,66 
  

 

 

 

 

U Lopatincu, 14. svibnja 2014. godine                                                        Predsjednica LAG-a 

                                                                                                                     Sanja Krištofić 


