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 svojoj 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donosi

Plan rada
Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi
za 2017. godinu
1. UVOD
Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je udruga koja okuplja predstavnike
javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja 14 JLS Međimurske
županije: grad Mursko Središće te općine Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala
Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti
Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova. Namjera ovakvog udruživanja je uspostava partnerstva
svih sektora te povezivanje svih razvojnih aktivnosti i projekata cijelog područja 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 2017. godini LAG Međimurski doli i bregi usmjeriti će se svoj rad na postizanje ciljeva
određenim Statutom LAG-a, Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 2014.-2020. te prihvatljivim
aktivnostima sukladno Mjeri 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
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2. RAD TIJELA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI U 2017. GODINI


Skupština LAG-a, kao najviše tijelo upravljanja, u 2017. godini će održati najmanje dvije
sjednice. Prva sjednica izvještajnog karaktera će se održati u veljači/ožujku, a planska
krajem godine u studenom/prosincu 2017. Godine. Prema potrebi će se tijekom godine
održati još sjednica Skupštine zbog donošenja Izmjena i dopuna planova za 2017. godinu,
ažuriranja Lokalne razvojne strategije LAG-a, donošenja povezanih provedbenih
dokumenata 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.
Sastanci Upravnog odbora će se pojačati usporedno s početkom provođenja M19.2.
Programa ruralnog razvoja i raspisivanja natječaja za provedbu Lokalne razvojne
strategije LAG-a.



Nadzorni odbor će nadzirati rad Upravnog odbora i drugih tijela upravljanja, a održat će i
sastanak najmanje jednom godišnje kako bi analizirao poslovanje LAG-a.



Stručno-savjetodavno tijelo će se osnovati prema potrebi kao novo radno tijelo i
imenovati članovi s ciljem podrške u procesu provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a
te provedbe Podmjere 19.2. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., a sve sukladno
Statutu LAG-a i Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a.
Osim

sastanaka

tijela

LAG-a,

prema

potrebi

će

biti

održani

i

zajednički

sastanci/koordinacije načelnika i gradonačelnika i svih tijela upravljanja zbog dogovora oko
informiranja po JLS-ima, usklađivanja razvojnih projekata i provedbe Lokalne razvojne
strategije LAG-a Međimurski doli i bregi, organizacije 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta te
ostalih bitnih pitanja vezana uz rad LAG-a.
3. TEKUĆE POSLOVANJE LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI,
INFORMIRANJE I VIDLJIVOST
Tekuće poslovanje


U 2017. godini, LAG će zadržati postojeći stručni kadar s otvorenom mogućnosti za nova
radna mjesta sukladno povećanju obima posla za provođenje natječaja kroz Lokalnu
razvojnu strategiju LAG-a te u slučaju odobravanja novih projekata koji predviđaju radna
mjesta.
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U 2016. godini u LAG-u je započelo stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa za dvoje djelatnika koji će obavljanje istog nastaviti do srpnja, odnosno do
listopada nakon čega će se razmotriti raspisivanje novog natječaja. Stručno
osposobljavanje financirat će se iz sredstava državnog proračuna temeljem mjera HZZ-a.



LAG će tijekom godine primati volontere za obavljanje povremenih poslova LAG-a, a
postojeći volonteri će se više uključivati i to najviše u organizacijske aktivnosti 2.
Hrvatskog ruralnog parlamenta.

Informiranje i vidljivost


Sa svrhom informiranja naših članova, kao i animiranja javnosti i upoznavanja sa LAGom Međimurski doli i bregi nastavit će se s održavanjem internet stranice i facebook
stranice LAG-a, a e-bilten će izlaziti mjesečno ili češće ovisno o aktualnostima s područja
LAG-a i otvorenim natječajima.



Tijekom 2017. godine planira se izdavanje trećeg broja tiskanog biltena „Moji doli i
bregi“ 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 te prenošenjem informacija
putem susreta, radionica, javnih događaja i tribina sa stanovništvom područja LAG-a.
Tijekom 2017. godine će se provesti promotivna događanja u jedinicama lokalne
samouprave koje su posljednje ušle u područje LAG-a.



Potrebno je izraditi nove promotivne materijale (letak, brošura, fascikli, kemijske,
notesi...), nove roll up banere za označavanje aktivnosti te druge promotivne materijale
koji se dijele prilikom organiziranja pojedinih aktivnosti. Izradit će se i službeni
promotivni video LAG-a u svrhu promocije i približavanja specifičnosti područja LAG-a.

4. PROVEDBA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE (LRS) LAG-A 2014.-2020. I
PROVOĐENJE MJERE 19 PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI
MJERA 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice)
Početkom 2016. godine je izrađena i usvojena Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a
2014.-2020. te je ista prijavljena na natječaj za Mjeru 19.; Podmjeru 19.2.1. Programa
ruralnog razvoja 2014.-2020. Dokument je temelj za budući rad i funkcioniranje LAG-a,
osnova za Podmjere 19.2., 19.3., i 19.4. te za raspisivanje natječaja i prijavu projekata
ruralnog razvoja s područja LAG-a.
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PODMJERE 19.2., 19.3., 19.4.
Privremena odluka o odabiru LAG-a izdana je krajem 2016. godine, a konačna odluka i
sklapanje ugovora očekuje se početkom 2017. godine kada će LAG započeti s provedbom
strategije i navedene Mjere 19 te Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4., sukladno Pravilniku koji je u
postupku izmjena pri nadležnim tijelima ministarstva.
LAG je uputio prigovor na izdanu Privremenu odluku, vezano uz dodijeljenu ocjenu za
kvalitetu Strategije.
Sredstva koja su dodijeljena LAG-u temeljem Privremene odluke iznose 9.686.266,80 kn
za provedbu mjere 19., a raspored dodijeljenih sredstava po Podmjerama je sljedeći:
 19.2. – „Provedba operacija unutar CCLD strategije“ - 7.380.012,80 kn
 19.3. – „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ - 369.000,64 kn
 19.4. – „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 - 1.937.253,36 kn
Konačnom Odlukom rasporediti će se i višak raspoloživih sredstava LAG-ovima,
rezerviranih za cijelu Mjeru 19 na nivou RH, a koja nisu određena Privremenom odlukom.

Aktivnosti po Podmjerama:


Podmjera 19.2. - LAG će raspisivati natječaje i vršiti odabir projekata, sukladno Lokalnoj
razvojnoj strategiji LAG-a i Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. u sklopu financijskih
sredstava koja će biti ugovorena.
Detaljan hodogram provedbe i raspisivanja natječaja će se definirati posebnim aktima i
Planom provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a. Prvo raspisivanje natječaja od
strane LAG-a očekuje se, ovisno o odlukama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u prvom kvartalu 2017. godine.



Podmjera 19.3. - odnosi se na izradu i provedbu projekata suradnje LAG-ova koji su
definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, temeljem raspisanih posebni natječaja od
strane ministarstva.



Podmjera 19.4. - tekući troškovi i poslovanje, edukacije te animacijske i promotivne
aktivnosti LAG-a, za razdoblje 2016.-2023.
O tijeku provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a i raspisivanja natječaja organizirat će

se radionice, seminari, sastanci i konzultacije sa svim zainteresiranim dionicima ruralnog
razvoja. Cilj je što kvalitetnija priprema i provedba projekata.
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LAG će kroz svoje edukativne aktivnosti pružiti savjetodavnu podršku svim
zainteresiranim prijaviteljima projekata ruralnog razvoja kako bi se ojačali kapaciteti
potencijalnih prijavitelja.
Lokalna razvojna strategija LAG-a će se ažurirati, ukoliko se ukaže potreba (najviše 3 puta
tijekom programskog razdoblja), a osobito zbog usklađivanja s izmijenjenim propisima
nadležnih institucija.
5. PROJEKTI LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI
LAG kao nositelj, partner ili pridruženi partner planira u narednoj godini sudjelovati u
projektima EU fondova, Programa Unije, ministarstava, nacionalnih donatora i drugih 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 djelatnostima LAG-a i zacrtanim ciljevima
Lokalne razvojne strategije LAG-a te raspoloživim otvorenim natječajima, a s ciljem
usmjerenja razvoja cjelokupnog područja LAG-a.

INTERREG projekti


Projekt „ECool-Tour“ prijavljen je na natječaj Interreg Slovenija - Hrvatska u kojem je
LAG partner. Nositelj projekta je društvo Mozaik (SLO), a partneri Združenje CAAP
(SLO), ACT Grupa i LAG Međimurski doli i bregi s hrvatske strane.
Tema projekta je aktiviranje prirodnih i kulturnih potencijala područja radi oblikovanja
autentičnog turističkog produkta, a ukupna vrijednost projekta iznosi 833.660,00 €. LAG
je u svom dijelu projekta kandidirao 136.635,00 €. U 2016. godini na prvom natječaju
projekt je odložen te upućen na ponovnu prijavu te se u 2017. godini očekuje odobrenje.



Projekt „Mura Tradition“ prijavljen na Interreg Mađarska – Hrvatska u kojem je
nositelj udruženje Zeleno srce Zale (HU), a partner LAG Međimurski doli i bregi (HR).
Tema projekta je očuvanja tradicije i lokalnog identiteta pograničnog područja, a ukupna
vrijednost projekta je 174.245,00 €, od čega na LAG otpada 70.000,00 €. Projekt je prošao
administrativnu kontrolu te je tražena dopuna koja je i dostavljena.
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OSTALI PROJEKTI


Planira se projekt zaštite „cekara“ kao nematerijalnog kulturnog dobra s ciljem očuvanja
tradicionalnog umijeća pletenja „cekara“ te jače valorizacije u turističke svrhe. Pokrenuta
je inicijativa, donesena odluka na razini UO LAG-a te se krenulo u postupak zaštite.



U suradnji s LAG-om Mura Drava pokrenuti će se inicijativa i projekt uvođenja zdrave
lokalne prehrane u obrazovne ustanove s ciljem umrežavanja proizvođača i podizanja
kvalitete prehrane od najranije dobi.
Osim projekata u kojima je LAG prijavitelj ili partner, uključivat će se i u projekte kao

pridruženi partner bez financijskog učinka, ali s ciljem provođenja dodatnih aktivnosti čime se
utječe na jačanje i razvoj svojeg područja.
Postoje i brojne inicijative za projekte koji će se provoditi na razini LAG-a, neovisno o
natječajima.

6.

USAVRŠAVANJE

I

OBRAZOVANJE

ZAPOSLENIKA,

VOLONTERA

I

ČLANOVA LAG-A

Prema prihvatljivim aktivnostima Mjere 19 Programa ruralnog razvoja i drugih projekata
LAG-a u 2017. godini planiraju se provesti slijedeće edukativne aktivnosti:
 informiranja i edukacije o dostupnim natječajima i prijavi projekata kroz Podmjeru 19.2.
Programa ruralnog razvoja koju će provoditi LAG
 informiranja o EU programima i fondovima, informiranje o Programu ruralnog razvoja
2014.-2020. i dostupnim natječajima raznih donatora
 edukacije s ciljem povećanja razine znanja o projektnom menadžmentu
 provođenje radionica i edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva,
osobito udruga
 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
 specijalizirane edukacije za gospodarski sektor, edukacije 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.
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7. ANIMACIJA I ORGANIZACIJA PROMIDŽBENIH DOGAĐAJA NA PODRUČJU
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
tijekom 2017. godine organizirati će se aktivnosti i događanja za članove i sve stanovnike
područja LAG-a.
LAG će promociju provoditi na događanjima, sajmovima i manifestacijama u organizaciji
JLS, turističkih zajednica i drugih organizatora na području LAG-a, ali i na vlastitim
događanjima s ciljem promocije članova LAG-a, povezivanja i razmjene iskustava.
Izradit će se programi studijskih putovanja u sklopu kojih će se prikazati uspješno
provedeni projekti, ali i s ciljem 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 2017. godini sudjelovati na dostupnim radionicama ministarstava, agencija, mreža
za ruralni razvoj, drugih LAG-ova te ostalih organizatora sa svrhom teoretskog i praktičnog
učenja o najboljim praksama provedbe 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, zaposlenici, članovi i volonteri, će sudjelovati na edukativnim
aktivnostima i studijskim putovanjima sa svrhom učenja iz primjera dobre prakse, odnosno
uspješno provedenih projekata.
Organiziranim sudjelovanjem članova LAG-a na sajmovima

i manifestacijama

regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera promovirat će se područje LAG-a, ali i
proizvodi, rad članova, JLS-a te turističkih zajednica s područja LAG-a.
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9. DRUGI (2.) HRVATSKI RURALNI PARLAMENT (HRP) – DOMAĆINSTVO I
ORGANIZACIJA
 Naziv parlamenta: ''Suradnjom do cjelovitog razvoja“
 Vrijeme održavanja: 20. do 22. travnja 2017. godine
 Centralno mjesto održavanja: LifeClass Terme Sveti Martin
 Broj sudionika: 400-450
 Mjesta provedbe aktivnosti parlamenta: gradovi i općine LAG-a i ostale JLS
Međimurske županije
LAG Međimurski doli i bregi će u suradnji sa Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj,
Općinom Sveti Martin na Muri i LifeClass Termama Sveti Martin od 20. do 22. travnja 2017.
biti organizator 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta pod tematskim nazivom ''Suradnjom do
cjelovitog razvoja“.
Hrvatski ruralni parlament je događanje koje se organizira jednom u dvije godine i okuplja
dionike ruralnog razvoja iz svih sektora i na svim razinama u RH, iz država iz okruženja i
nadležnih institucija iz EU. Predviđeno je 400-450 sudionika parlamenta.
Cilj Hrvatskog ruralnog parlamenta je čuti i uvažiti glas ruralnih zajednica, raspraviti o
mogućnostima razvoja ruralnih područja, razmijeniti pozitivna iskustva, te potaknuti
stanovnike ruralnih područja na zajedništvo i akciju za razvoj njihovih zajednica u razdoblju
2014.-2020..
Centralno trodnevno događanje će biti u Termama Sveti Martin, a terenske radionice i
studijski posjeti će se provoditi na cijelom području LAG-a Međimurski doli i bregi

i

Međimurja, kako bi se što više približile i prezentirale dobre prakse poduzetništva, prirodne i
kulturne vrednote i cjelokupni dosadašnji razvoj naše županije.
U cijelu organizaciju i provedbu HRP-a, biti će uključeno cijelo članstvo LAG-a i drugi
važni lokalni dionici ruralnog razvoja. Također će se u sklopu događanja organizirati i
međimurske večeri na kojima će se uz radni dio parlamenta prezentirati enogastronomsko i
kulturno bogatstvo područja LAG-a i cijelog Međimurja.
10. ČLANSTVO LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI, UDRUŽIVANJE I
SURADNJA
Članstvo LAG-a
LAG Međimurski doli i bregi će u narednoj godini prihvaćati nove članove, prema
kriterijima Upravnog odbora, koji su ključni dionici ruralnog razvoja.
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Za kvalitetno provođenje aktivnosti, nužni su dionici ruralnog razvoja. Uključivanjem što
raznovrsnijeg članstva, sa što širim područjem djelovanja, jačaju se ljudski kapaciteti područja
LAG-a, uočava šira slika potreba, ideja i provedbenih mogućnosti. Početkom godine, izvršit
će se revizija članstva LAG-a.
LAG će intenzivnije raditi na umrežavanju i promoviranju članova LAG-a kroz brojne
aktivnosti.
Članstvo u mrežama RH i EU
LAG je član Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR), LEADER mreže Hrvatske (LMH),
Mreže za ruralni razvoj (MRR) te posredno preko nacionalnih mreža i Europske LEADER
mreže ELARD.
LAG će aktivno i nadalje djelovati u navedenim mrežama i njihovim tijelima, a sve u cilju
ujedinjavanja, razmjena informacija planiranja, poboljšanja kvalitete programa ruralnog
razvoja i provođenja zajedničkih aktivnosti i projekata, s drugim LAG-ovima kao i ostalim
dionicima ruralnog razvoja.
Članstvo u zadrugama: Zadruga za etično financiranje (ZEF)
LAG i članovi u Zadruzi dobivaju platformu za međusobno umrežavanje, suradnju i
plasman svojih roba i usluga, pristup uslugama poslovnog i financijskog savjetovanja,
podršku u izradi projektnih prijedloga vezanih uz EU fondove, ali i mogućnost ostvarivanja
različitih pogodnosti na internom tržištu.
Suradnja i udruživanja
Nastavlja se suradnja i uspostaviti će se nova sa slovenskim, mađarskim, austrijskim i
drugim inozemnim LAG-ovima, te hrvatskim LAG-ovima u sklopu Podmjere 19.3. iz koje će
se financirati projekti suradnje.
Ojačat će se suradnja i s LAG-ovima u najbližem okruženju kroz neformalnu koordinaciju
LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske. Suradnja će se temeljiti na zajedničkim razvojnim
problemima i potrebama LAG-ova te njihovih članova.

U Maloj Subotici, 21. prosinca 2016.
Predsjednica LAG-a
Sanja Krištofić
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