
 

1 

 

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 

Udruge na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donosi 

 

Plan rada  

Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi 

za 2016. godinu 

 

1. Uvod 

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

predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja deset jedinica 

lokalne samouprave 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.  

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. 

U 2016. godini LAG Međimurski doli i bregi usmjeriti će se svoj rad na postizanje ciljeva 

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

aktivnostima sukladno Mjeri 19 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. 
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2. Rad tijela LAG-a Međimurski doli i bregi u 2016. godini 

Skupština LAG-a, kao najviše tijelo upravljanja, u 2016. godini će održati najmanje dvije 

sjednice. 

 Prva sjednica će se održati u ožujku na kojoj će biti podneseno Izvješće o radu LAG-a i 

Financijsko izvješće za 2015. godinu. Isto tako, na sjednici će se usvojiti Lokalna razvojna 

strategija LAG-a do 2020. godine te potrebni dokumenti definirani statutom i Zakonom. 

 Druga sjednica održat će se krajem godine zbog donošenja Plana rada i Financijskog plana 

za 2017. godinu. Prema potrebi će se tijekom godine održati još sjednica Skupštine zbog 

donošenja Izmjena i dopuna planova za 2016. godinu te rješavanja drugih bitnih pitanja 

vezanih uz poslovanje LAG-a. 

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 će se reorganizirati s ciljem stručno - savjetodavne podrške u procesu 

provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a do 2020. godine te provedbe Podmjere 19.2. 

Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.  

Nadzorni odbor će i nadalje po potrebi nadzirati rad Upravnog odbora i drugih tijela 

upravljanja, a najmanje jednom godišnje.  

Osim sastanaka tijela LAG-a, prema potrebi će biti održani i zajednički sastanci načelnika i 

svih tijela upravljanja zbog dogovora oko informiranja po gradu i općinama, usklađivanja 

razvojnih projekata i provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi te 

ostalih bitnih pitanja vezana uz rad LAG-a. 

 

3. Tekuće poslovanje LAG-a Međimurski doli i bregi, informiranje i promocija  

U 2016. godini, LAG ne planira zapošljavati dodatni stručni kadar, osim u slučaju novih 

radnih mjesta kroz projekte. Krajem 2015. godine završilo je stručno osposobljavanje za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa za dvije djelatnice, te se raspisao novi natječaj za 2 djelatnika 

na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Stručno osposobljavanje 

financirano je iz sredstava državnog proračuna temeljem mjera HZZ-a. 

 Također, u toku 2016. godine planira se iskoristiti mjera HZZ-a, javni radovi za mlade 

„Mladi za EU“. Uz korištenje mjera HZZ-a, LAG će tijekom godine primati volontere za 

obavljanje povremenih poslova LAG-a. 

Razmotriti će se 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. 



 

3 

 

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 ovisno o aktualnostima s područja 

LAG-a i otvorenim natječajima. Tijekom 2016. godine planira se izdavanje još dva tiskana 

biltena koji služi kao sredstvo informiranja i promotivni materijal.  

Oglašavanje događanja i prezentacija aktivnosti vršiti će se i nadalje putem javnih medija 

(web portali/radio/novine/TV), kao i osobnim kontaktima i prenošenjem informacija putem 

susreta, radionica, javnih događaja, tribina sa stanovništvom područja LAG-a. 

U 2016. godini će se napraviti dotisak promotivnih letaka, novi roll up baner za 

označavanje aktivnosti te drugi promotivni materijali prilikom organiziranja pojedinih 

aktivnosti. Izradit će se i službeni promotivni video LAG-a u svrhu promocije i približavanja 

specifičnosti područja LAG-a.  

 

4. Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a do 2020. i provođenje Mjere 19 Programa 

ruralnog razvoja u 2015. godini 

Započete aktivnosti u 2015. godini na izradi nove Lokalne razvojne strategije prema 

Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. LAG će nastaviti u razdoblju od siječnja do ožujka 

2016. godine. U procesu izrade strategije organizirat će se radionice, seminari, te sastanci i 

konzultacije sa svim dionicima razvoja te sa stručnim službama s ciljem što kvalitetnije 

pripreme razvojnog dokumenta LAG-a. Na području LAG-a u svrhu izrade lokalne razvojne 

strategije organizirat će se promidžbeni događaji. 

 Opisane aktivnosti će se financirati iz Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-

2020. kao i tekući troškovi LAG-a do odobrenja slijedeće podmjere. 

Izrađena i usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a, od strane Skupštine, temelj je za 

budući rad i funkcioniranje udruge te osnova za sudjelovanje i prijavu za sve naredne 

planirane natječaje iz Mjere 19 Programa ruralnog razvoja. 

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

projektnih ideja.  

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a, temeljem ugovorene Podmjere 19.1  završit će u 

ožujku 2016. godine. 

Daljnje aktivnosti rada usmjeriti će sa na pripremu projekata i zadovoljavanje uvjeta za 

sljedeće Podmjere: 

19.2. - financiranje projekata sa područja LAG-a koji su definirani u Lokalnoj razvojnoj 

strategiji LAG-a 

19.3. - projekti suradnje LAG-ova 

19.4. - tekući troškovi i poslovanje LAG-a 
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5. Izrada i provedba projekata LAG-a Međimurski doli i bregi 

LAG planira tijekom 2016. godine samostalno izraditi i aplicirati projekte na natječaje EU 

fondova, Programa Unije, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, ministarstava i 

drugih institucija kako bi ojačao svoje djelovanje i što uspješnije provodio djelatnosti i ciljeve 

zacrtane u temeljnim dokumentima LAG-a. 

 Kod zahtjevnijih projekata koristit će se konzultantske usluge, ali će se djelatnici LAG-a 

kontinuirano educirati i osposobiti za samostalnu izradu projektnih prijava i provođenje 

projekata.  

Projekti će se planirati u skladu sa zacrtanim ciljevima Lokalne razvojne strategije LAG-a 

te raspoloživim otvorenim natječajima, a s ciljem usmjerenja razvoja cjelokupnog područja 

LAG-a.   

Tijekom 2016. godine očekuje se odobrenje projekta „Spirit of Jantar“ u sklopu 

Dunavskog transnacionalnog programa u kojem je LAG partner. Projekt je prijavljen u 

partnerstvu 7 LAG-ova te drugih organizacija iz triju zemalja (Mađarska, Bosna i 

Hercegovina i Hrvatska). Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.725.664,00 €, a LAG je u svom 

dijelu projekta kandidirao 295.300,00 €. 

Također se očekuje odobrenje Ministarstva kulture za dva kandidirana međunarodna 

projekata od strane LAG-a: „Tibetnica – međunarodni festival kulture“ (5 partnera iz 

Slovenije, Mađarske, BIH, Makedonije i Srbije; ukupna vrijednost projekta 88.500,00 kn) i 

„Poštovanje, razumijevanje i očuvanje kulturne raznolikosti“ (5 partnera iz Slovenije, 

Mađarske, BIH, Makedonije i Srbije; ukupna vrijednost projekta 35.000,00 kn). 

U slučaju odobrenja projekata, LAG će provesti niz dodatnih aktivnosti kojima će se 

utjecati na razvoj i jačanje kulture, turizma, poduzetništva i poljoprivrede.   

 

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

Prema prihvatljivim aktivnostima Mjere 19 Programa ruralnog razvoja i drugih projekata 

LAG-a u 2016. godini planiraju se provesti slijedeće edukativne aktivnosti:  

- edukacije s ciljem povećanja razine znanja o projektnom menadžmentu, informiranja o 

EU programima i fondovima, informiranje o Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. i 

dostupnim natječajima raznih donatora 

- provođenje radionica i edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva  

- 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, razvoj informatičko-

komunikacijskih vještina 
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- specijalizirane edukacije za gospodarski sektor, edukacija za poljoprivredna 

gospodarstva, edukacije za nositelje turističke i smještajne djelatnosti, zadrugarstvo, 

obnovljivi izvori energije 

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. 

 

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

Tijekom 2016. godine organizirati će se aktivnosti i događanja za članove i stanovnike 

LAG-a sa svrhom animacije javnosti i promocije LEADER pristupa i LAG-a u skladu s 

prihvatljivim troškovima Mjere 19 Programa ruralnog razvoja i drugih projekata LAG-a. 

LAG će promociju provoditi na događanjima, sajmovima i manifestacijama u organizaciji 

JLS 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 godine biti domaćin studijskih putovanja s ciljem prikaza uspješno 

provedenih projekata, promocije turizma, kulturne baštine i poduzetništva na području LAG-a 

Međimurski doli i bregi kao i uspostavljanja suradnje između članova i stanovništva LAG-

ova. 

 

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

sajmovima i studijskim putovanjima  

Sukladno prihvatljivim aktivnostima iz projekata predstavnici LAG-a Međimurski doli i 

bregi će u 2016. godini sudjelovati na dostupnim radionicama Ministarstva poljoprivrede, 

mreža za ruralni razvoj, drugih LAG-ova te ostalih organizatora sa svrhom učenja o provedbi 

Lokalne razvojne strategije, uspješnom funkcioniranju LAG-ova, razmjene iskustava, 

rješavanja aktualnih problema LAG-ova u Hrvatskoj i povezivanja te zajedničkog planiranja 

projekata suradnje. Predstavnici LAG-a će sudjelovati na dostupnim edukativnim 

aktivnostima i studijskim putovanjima sa svrhom učenja iz primjera dobre prakse, odnosno 

uspješno provedenih projekata. 

 

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

U 2016. godini LAG Međimurski doli i bregi će prihvaćati nove članove koji su ključni 

dionici ruralnog razvoja što je preduvjet kvalitetnom provođenju aktivnosti i jačanju ljudskih 

kapaciteta područja LAG-a.  
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LAG će aktivno djelovati u Hrvatskoj mreži za ruralni razvoj, LEADER mreži Hrvatske i 

Zadruzi za etično financiranje 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. 

LAG će aktivno djelovati u neformalnom Savezu Jantarske ceste koji povezuje LAG-ove 

na „europskoj vertikali“ od Mađarske do Jadrana s ciljem razrade i provedbe zajedničkog 

projekta. Nastavit će se suradnje, ojačati postojeće te uspostaviti nove sa slovenskim, 

mađarskim, austrijskim i drugim inozemnim LAG-ovima, te hrvatskim LAG-ovima u sklopu 

Podmjere 19.3. iz koje će se financirati projekte suradnje. Suradnja će se temeljiti na 

zajedničkim razvojnim problemima i potrebama LAG-ova te njihovih članova.  

 

 

 

 

U Svetom Martinu na Muri, 16. prosinca 2015.                                                                      

Predsjednica LAG-a 

                                                                                                                    Sanja Krištofić 


