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Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi 

Maršala Tita 60 

40305 Nedelišće 

 

Na temelju Članka 28. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi Skupština 

LAG-a na svojoj 15. sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine,  

na prijedlog Upravnog odbora LAG-a, 

 usvaja 

 

Izvješće o radu  

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 četrnaest jedinica lokalne samouprave 

zapadnog i središnjeg dijela Međimurske županije (Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, 

Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, 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. Krajem 

2017. godine LAG broji ukupno 130 članova, od čega je 116 punopravnih članova s pravom 

glasa, te 14 pridruženih članova bez sjedišta na području LAG-a. Strukturu članstva čini 23 

člana javnog sektora (JLS, obrazovne ustanove, turističke zajednice, javne ustanove), 57 

članova gospodarskog sektora (OPG, d.d, d.o.o. i j.d.o.o., obrt) i 50 članova civilnog sektora 

(udruge i fizičke osobe). 

Ciljevi djelovanja Udruge, određeni Statutom, su: promicanje održivog ruralnog razvoja, 

poticanje međusektorskog partnerstva i povezivanje razvojnih aktivnosti i projekata, podizanje 

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

promicanje 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 

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 
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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 2017. GODINI 

LAG Međimurski doli i bregi je u 2017. godini imao stalno zaposlene dvije djelatnice i to 

voditeljicu LAG-a Vedranu Radmanić i predsjednicu LAG-a Sanju Krištofić. Predsjednica je 

radila puno radno vrijeme na Mjeri 19 LEADER, a voditeljica LAG-a je od 01. srpnja 2017. 

godine preraspodijeljena 75% radnog vremena na projekt ECool-Tour (Interreg SLO-HR) te 

25% na Mjeru 19 LEADER. Tijekom 2017. godine u LAG-u je preko mjere HZZ-a na stručnom 

osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa do kraja srpnja radila Ana Škvorc nakon 

čega je od 01. kolovoza 2017. zaposlena na nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno) na radno 

mjesto suradnice za projekt ECool-Tour (Interreg SLO-HR), a od 01. listopada 2018. na puno 

radno vrijeme i to 85% radnog vremena za projekt ECool-Tour te 15% na Mjeru 19 LEADER. 

Preko iste mjere HZZ-a je do kraja listopada radio Ivan Sever, nakon čega je zaposlen na puno 

radno vrijeme na Mjeru 19 LEADER, a planom preraspodijele na novoodobreni ESF projekt 

početkom 2018. godine.  

Ured LAG-a u Nedelišću je tijekom 2017. godine dodatno opremljen računalnom opremom 

za potrebe projekta ECool-Tour te potrošnim uredskim materijalom, neophodnim za 

funkcioniranje LAG-a.  

 

3. RAD TIJELA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI U 2017. GODINI 

Skupština LAG-a, kao najviše upravljačko tijelo, u 2017. godini održala je dvije sjednice. 

Na 11. sjednici Skupštine 23. veljače 2017., u Domu mladeži u Lopatincu, članovi LAG-a 

usvojili su Izvještaj Nadzornog odbora LAG-a za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog 

odbora LAG-a za 2016. godinu, Izvještaj o radu LAG-a za 2016. godinu i Financijski izvještaj 

LAG-a za 2016. godinu te je podneseno Izvješće o samoprocjeni o funkcioniranju sustava 

financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu.  

Dana 07. prosinca 2017. godine, u Pribislavcu je održana 12. sjednica Skupštine LAG-a na 

kojoj su članovi usvojili Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu, te Financijski 

plan i Plan rada za 2018. godinu. Usvojene su i Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a 

2014.-2020. te Izmjene i dopune Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi. 
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Upravni odbor LAG-a je upravljačko tijelo koje ima 13 članova, predstavnika javnog, 

civilnog i gospodarskog sektora. Upravni odbor je u 2017. godini održao sedam sastanaka na 

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

Upravnog odbora za 2017. godinu je zaseban dokument u kojem su sažeti opisi svih sastanaka. 

 

Nadzorni odbor LAG-a održao je jedan sastanak 13. veljače 2017. godine na kojem je 

konstatirano da je LAG tijekom 2016. godine poslovao uredno te su prihvaćeni prijedlozi 

Izvješća o radu i financijskog izvještaja LAG-a Međimurski doli i bregi za 2016. godinu koji 

će biti upućeni na usvajanje sjednici Skupštine LAG-a. Usvojeno je i Izvješće Nadzornog 

odbora LAG-a Međimurski doli i bregi za 2016. godinu. 

 

4. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A 2014.-2020. I PROVEDBA 

PODMJERA 19.2., 19.3., 19.4. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. U 

2017. GODINI 

Provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. u razdoblju 2015.- 

2016. godine LAG je proveo proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. 

kojom su definirani okviri i uvjeti za razvoj područja u novom programskom razdoblju i 

financiranje projekata s područja LAG-a koji su usklađeni s LRS i Programom ruralnog razvoja.  

U procesu izrade strategije organizirane su radionice, seminari, te sastanci i konzultacije sa 

svim dionicima razvoja te sa stručnim službama s ciljem što kvalitetnije pripreme razvojnog 

dokumenta LAG-a, a u pripremi je sudjelovalo preko stotinu osoba. Osim navedenih aktivnosti, 

LAG je sudjelovao i na brojnim sastancima te radionicama vezano uz planiranje projekata 

suradnje s drugim LAG-ovima i razvojnim dionicima. 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. usvojena je 15. 

ožujka 2016. godine na sjednici Skupštine LAG-a, a za potrebe prijave na natječaj za 

Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja i zbog proširenja područja LAG-a na nove JLS, 

Lokalna razvojna strategija LAG-a je ažurirana te je konačna verzija usvojena na sjednici 

Skupštine LAG-a 29. lipnja 2016. godine. 

 

Privremena odluka o odabiru LAG-a izdana je 03. studenog 2016. godine, a u siječnju 2017. 

godine donesena je konačna Odluka o odabiru LAG-a za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 

19.3. i Podmjere 19.4. Temeljem Odluke je dana 17. veljače 2017. sklopljen Ugovor s 

Ministarstvom poljoprivrede za provedbu LRS LAG-u Međimurski doli i bregi kojim su 

LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena sredstva u visini od 10.170.580,14 HRK za 

provedbu Podmjera: 

19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – 7.749.013,44 HRK 

19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – 387.450,67 HRK 

19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 – 2.034.116,03 HRK. 

 

Sukladno dodijeljenim sredstvima, potrebno je bilo pristupiti izmjenama LRS te je održano 

niz aktivnosti na kojima su definirane izmjene razvojnih mjera i projekata vezanih uz njih te su 

početkom 2018. usvojene i 1. Izmjene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. te Plan 

provedbe LRS što su temeljni dokumenti za raspisivanje 1. LAG natječaja u 2018.  
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Podmjera 19.2. zbog procedura Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a kroz 2017. godinu 

nije aktivirana. Osim provođenja Podmjere 19.2. koja podrazumijeva provođenje LRS kroz 

odabir projekata, LAG je kroz LRS definirao i okvir za provedbu Podmjere 19.3. odnosno 

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

LAG-a. Podmjera 19.3. namijenjena projektima suradnje nije aktivirana tijekom 2017. godine, 

a Podmjera 19.4. je kontinuirano aktivna kroz 2017. godinu i namijenjena je pokrivanju tekućih 

troškova te promotivnim, animacijskim i edukativnim aktivnostima za zaposlenike, volontere i 

članove LAG-a. 

 

5. EDUKACIJA, PROMOCIJA I ORGANIZACIJA DOGAĐANJA NA PODRUČJU 

LAG-A  

LAG je tijekom 2017. 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 te u sklopu provedbe 

projekata u kojima je LAG partner:  

 

 20. siječnja 2017. godine, u uredu LAG-a u Nedelišću, održan je koordinacijski sastanak 

LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske vezano uz Drugi hrvatski ruralni parlament, pokretanje 

zajedničke inicijative regionalne zaštite nematerijalne kulturne baštine, projekte suradnje te 

daljnje funkcioniranje i financiranje LAG-ova. 

 16. veljače 2017. je LAG u dvorani Društvenog doma Belica organizirao prezentaciju Mjere 

4 i Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020. Domaćin radionice bila je Općina 

Belica, a prezentacije su održali predstavnici konzultantske tvrtke Bercon d.o.o. 

 21. veljače 2017. u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede LAG je u Murskom Središću 

organizirao predavanje u sklopu informativne kampanje o IAKS mjerama ruralnog razvoja 

za Međimursku županiju.  

 05. svibnja 2017. je u Murskom Središću održan Festival poduzetništva, obrta i OPG-ova 

”Moja poduzetna Hrvatska” na kojem je svoje djelovanje predstavio i LAG Međimurski doli 

i bregi s članovima 

 9.-11. lipnja 2017. je LAG sa svojim članovima sudjelovao na 19. Međunarodnom sajmu 

poduzetništva MESAP 2017. u Nedelišću. U sklopu sajma, LAG je organizirao radionicu 

”Mogućnosti financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020” s ciljem 

informiranja i jačanja kapaciteta za ruralni razvoj kroz provedbu projekata. 

 17. srpnja 2017. u Žabniku je održan radni sastanak hrvatskih LAG-ova i estonskog LAG-a 

s ciljem razmjene znanja i dobrih praksi vezano uz provedbu lokalne razvojne strategije i 

korištenja sredstava iz programa ruralnog razvoja pojedinih zemalja. Na sastanku su 

sudjelovali predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a Prigorje Zagorje, LAG-a 

Zagorje-Sutla, Općine Sv. Martin na Muri, ali i LAG-a Borderlands Leader iz Republike 

Estonije. 

 18. srpnja 2017. godine u uredu LAG-a u Nedelišću i kasnije u restoranu Međimurski dvori 

u Lopatincu održan je radni sastanak predstavnika LAG-a Međimurski doli i bregi i LAG-a 

Baranja te partnera s ciljem planiranja projekta za natječaj „Umjetnost i kultura 54”  

Europskog socijalnog fonda. 

 23. srpnja 2017. je LAG s promotivnim pultom sudjelovao na Danima Frkanovca koji su 

održani u organizaciji člana LAG-a Udruge Frkanovčani. 
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 19.-20. rujna 2017. godine u Svetom Martinu na Muri održan je Stručni skup ”Urbano-

ruralne veze” na kojem su sudjelovali i predstavnici LAG-a. 

 14. listopada 2017. je LAG sudjelovao na jesenskoj manifestaciji Dani zahvalnosti u 

Nedelišću, čiji je organizator član LAG-a Turistička zajednica Općine Nedelišće. 

 20. listopada 2017. godine u Svetom Martinu na Muri održana je izložba jabuka povodom 

obilježavanja Svjetskog dana jabuka na kojoj su sudjelovali i predstavnici LAG-a. 

Tradicionalno događanje je organizirala Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sveti Martin 

na Muri. 

 25. listopada 2017. LAG je organizirao studijsko putovanje po Međimurju u sklopu 

prekograničnog projekta ECool-Tour, kako bi predstavnici hrvatskih i slovenskih partnera 

bolje upoznali primjere dobre prakse u poticanju ponude održivog turizma. 

 18.-19. studenog 2017. u Nedelišću je održan sajam MESAP Jesen na kojem je sudjelovao i 

LAG sa svojim članovima 

 27. studenog 2017. LAG je bio domaćin radnog sastanka u konferencijskoj dvorani MESAP-

a u Nedelišću na kojem su predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i tvrtke Podravka 

predstavili Sporazum o suradnji zbog potencijalnog otkupa proizvoda zadruga hrvatskih 

branitelja za potrebe industrijske prerade kako bi se na taj način poticala domaća 

poljoprivredna proizvodnja i ruralni razvoj. 

 28. studenog 2017. LAG je organizirao javnu tribinu „Potencijali eko – društvenog turizma”, 

u konferencijskoj dvorani Javne ustanove Međimurska priroda u Križovcu, a u sklopu 

prekograničnog projekta ECool-Tour, kako bi istaknuo potencijal ekološkog turizma u 

Međimurju te kroz primjere dobrih praksi održivog turizma potaknuo razvoj ove turističke 

grane. 

 

Osim navedenih događanja, LAG je podržavao i brojna druga događanja svojih članova na 

području LAG-a.  

 

6. SUDJELOVANJE I PROMOCIJA LAG-A NA RADIONICAMA, EDUKACIJAMA, 

SAJMOVIMA I DRUGIM DOGAĐANJIMA IZVAN PODRUČJA LAG-A 

Tijekom 2017. 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: 

 

 03. ožujka 2017. je LAG sudjelovao na prezentaciji Natječaja za provedbu tipa operacije 

7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu” u Čakovcu koju su održali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i 

APPRRR-a. Prezentaciji je prethodila manifestacija „Doručak s hrvatskih farmi” održana 

u Hotelu Park u Čakovcu, a na kojoj su prisustvovali i predstavnici LAG-a Međimurski 

doli i bregi. 

 20.-21. ožujka 2017. su predstavnici LAG-a u Krapinskim Toplicama sudjelovali na 

stručnoj radionici LEADER mreže Hrvatske pod nazivom: Financijsko upravljanje EU 

projektima; upravljanje projektom LEADER/CLLD podmjera 19.2, 19.3, 19.4 u okviru 

provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 
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 23.-25. ožujka 2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali na studijskom putovanju u Šibenik 

u organizaciji Udruge ”Zora” iz Čakovca, a u sklopu projekta Aktivno (su)djelovanje 

mladih za bolju lokalnu zajednicu 

 04.-07. travnja 2017. predstavnik LAG-a je sudjelovao u Crikvenici na višednevnom 

educiranju i umrežavanju udruga mladih i za mlade kako bi razvili i pripremili projekte 

koji će se prijavljivati na nadolazeće natječaje iz europskih fondova usmjereni mladima u 

NEET statusu. 

 10. svibnja 2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali na drugom regionalnom sajmu 

kontinentalnog turizma „Wellcone”  koji se održao na Zagrebačkom velesajmu, a uz sajam 

je održana i konferencija o mogućnostima razvoja turizma kontinentalne Hrvatske. 

 13. svibnja 2017. je u Čakovcu održan Sajam OPG-ova u organizaciji Centra za mlade 

Čakovec i Udruge 3FF, a s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti. 

U izložbenom dijelu sajma predstavljeni su članovi LAG-a i LAG Međimurski doli i bregi 

putem promotivnih materijala. 

 9.-10. lipnja 2017. su predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovali u studijskom 

posjetu LAG-u Baranja i na radionicama pod nazivom “Mogućnosti razvoja projekata 

suradnje vezano uz ruralni i vinski turizam” 

 28.- 29. lipnja 2017. je LAG sudjelovao na stručnoj radionici LEADER mreže Hrvatske u 

Slunju na kojoj je raspravljena izmjena Pravilnika za podmjere 19.2 i 19.3 u okviru 

provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., a s ciljem što bolje 

pripreme za provedbu spomenutih podmjera i jačanja kapaciteta LAG-ova. 

 31.08. – 01.09.2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali na 3. stručnoj radionici LEADER 

mreže Hrvatske koja je održana u u Donjoj Stubici s ciljem pripreme odobrenih LAG-ova 

na izmjene i usklađenje lokalnih razvojnih strategija te za što bolju pripremu provedbu 

Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 

 8. rujna 2017. je predstavnica LAG-a sudjelovala na sjednici izborne Skupštine Hrvatske 

mreže za ruralni razvoj u Gornjim Crnogovcima kod Nove Gradiške, te na radionici pod 

nazivom ”Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj” 

 15. rujna 2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali na radionici ”Tradicija i kulturna baština 

u ruralnim područjima”, održanoj u Đurđevcu u okviru partnerskog projekta ”AAA 

LEADER – tradition and cultural heritage in rural area”. 

 21. rujna 2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali na radionici pod nazivom „Izgradnja 

regionalne institucionalne suradnje“ koja je organizirana u sklopu projekta „AgriShort – 

uspostavljanje kratkih lanaca opskrbe i konkurentnog poljoprivrednog sektora u 

prekograničnom području kroz institucionalnu suradnju“ u Siofoku (Mađarska). 

 22. rujna 2017. su na poziv LAG-a Zagorje-Sutla predstavnici LAG-a sudjelovali na 

radnom sastanku o provedbi Lokalnih razvojnih strategija te predstavili turističke 

potencijale LAG-a na štandu na manifestaciji Branje grojzdja u Pregradi. 

 23. rujna 2017. povodom Dana europske suradnje 2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali 

na planinarenju po Mariborskom Pohorju. Događanje je organizirala Služba Vlade 

Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku u okviru tri prekogranična 

programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Mađarska, Slovenija-Hrvatska i Slovenija-

Austrija. 

 27. rujna 2017. su predstavnici LAG-a sudjelovali na konferenciji ”Izazovi i perspektive 

održivog razvoja turizma u Hrvatskoj” u Nacionalnom parku Plitvička jezera. 
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 05. listopada 2017. godine LAG je sudjelovao na koordinaciji sjeverozapadnih LAG-ova 

koja se održala u Đurđevcu. Tema koordinacije bila je „Usklađivanja i izmjene Lokalne 

razvojne strategije LAG-ova za razdoblje 2014-2020“. 

 02. studenog 2017. su predstavnici LAG-a u Čakovcu sudjelovali na radionici „Jačanje 

kapaciteta institucija s ciljem osnivanja kratkih opskrbnih lanaca“ u sklopu AgriShort 

projekta koji provodi REDEA. 

 03.-04. studenog 2017. u Donjem Kraljevcu je održan Međunarodni voćarski sajam na 

kojem je predstavljena i Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi i njeni članovi. 

 08. studenog 2017. je u sklopu projekta ”Agrishort”, kojeg provodi REDEA, organizirano 

studijsko putovanje u austrijsku regiju Burgenland, na kojem je sudjelovala i predstavnica 

LAG-a Međimurski doli i bregi. 

 09.-10. studenoga 2017. je u Vukovaru održana radionica za LAG-ove vezana za provedbu 

lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske na kojoj su sudjelovali i predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi. Radionicu 

je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede u suorganizaciji APPRRR-a. 

 10. studenog 2017. je u Zagrebu održana radionica za izradu projektnih prijava u okviru 

Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu, u području 

obrazovanja odraslih, na kojoj je sudjelovao i predstavnik LAG-a Međimurski doli i bregi.  

 20.-22. studenoga 2017. su u španjolskom gradu Leonu predstavnici LAG-a sudjelovali na 

prvom sastanku partnera u projektu Rural SKILLS, koji je financiran iz programa 

ERASMUS+; Ključna aktivnost KA2: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.  

 23.-25. studenog 2017. je LEADER mreža Hrvatske u Opatiji organizirala radionicu 

”Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG natječaja i odabira projekata za 

implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.”, a 

aktivno su sudjelovali i predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi. 

 30. studenog 2017. je LAG Međimurski doli i bregi za svoje članove organizirao 

jednodnevno studijsko putovanje u Baranju. 

 08. prosinca 2017. u Đurđevcu je LAG sudjelovao na Skupštini Hrvatske mreže za ruralni 

razvoj i na Radionici o usklađivanju strategija LAG-ova i budućnosti lokalnog razvoja 

vođenog zajednicom 2021. – 2027. 

 14.-16. prosinca 2017. je predstavnik LAG-a sudjelovao u Ozlju na Radionici Erasmus+ 

Razmjene mladih, u organizaciji LAG-a Vallis Colapis.  

 

Osim navedenih aktivnosti, predstavnici i članovi LAG-a su tijekom 2017. godine 

sudjelovali na niz drugih aktivnosti, osobito u sklopu projekata na kojima je LAG partner, a sve 

s ciljem jačanja kapaciteta LAG područja. 

 

7. ORGANIZACIJA DRUGOG HRVATSKOG RURALNOG PARLAMENTA (HRP)  

Upravni odbor Hrvatske mreže za ruralni razvoj je još tijekom 2016. godine jednoglasno 

odlučio da se LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeli uloga suorganizatora 2. HRP-a, s obzirom 

na organizacijski tim i podršku lokalne i regionalne samouprave te ostalih elemenata prikazanih 

u prijavi i prezentaciji. 

LAG Međimurski doli i bregi je događanje, koje se organizira jednom u dvije godine i 

okuplja dionike ruralnog razvoja iz svih sektora i na svim razinama, organizirao u suradnji s 

Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj, Općinom Sveti Martin na Muri i LifeClass 
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Termama Sveti Martin od 20. do 22. travnja 2017. godine pod tematskim nazivom 

''Suradnjom do cjelovitog razvoja“. Za potrebe organizacije održano je niz sastanaka 

organizacijskog odbora s ciljem što kvalitetnije pripreme. 

U LifeClass Termama Sveti Martin je od četvrtka 20. travnja do subote 22. travnja, pod 

pokroviteljstvom Mreže za ruralni razvoj i u domaćinstvu Međimurske županije, održan drugi 

po redu Hrvatski ruralni parlament koji je kroz tri dana trajanja probudio javnost i na jednom 

mjestu okupio više od 300 sudionika zainteresiranih za aktualne teme iz poljoprivrede, 

gospodarstva i turizma. 

Sudionici su kroz tri dana aktivno otvarali brojna pitanja na koja su zajedničkim diskusijama 

dobili odgovore. Prvi dan parlamenta održana je Plenarna sjednica HRP-a «Selski spominki» 

na kojoj su uz sudionike parlamenta sudjelovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, 

Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Hrvatske mreže za 

ruralni razvoj, Hrvatske gospodarske komore, LAG-ova, turističkih zajednica i Međimurske 

županije. Na Ruralnom Caffeu sa sedam različitih tema osmišljenom na principu World 

Caffea, raspravljalo se o „Inovativnim pristupima u poljoprivredi“, „Konceptu nula kilometara: 

lokalna hrana na lokalnom stolu“ te „Baština i identitet ruralnih prostora kao polazište za 

razvoj“. Prvog se dana na sajmenom dijelu uz ruralni domjenak predstavilo i 40 izlagača s 

temom ruralnog prostora te je bilo izloženo i prezentirano više od 20 znanstvenih postera na 

temu ”Interdisciplinarnom suradnjom do bolje kvalitete života u ruralnim prostorima”. 

Drugi dan je održana panel rasprava, a interesa nije nedostajalo ni na tematskim 

terenskim radionicama kojih je organizirano ukupno devet i to na 30 različitih lokacija 

diljem Međimurske županije. Teme radionica su bile 1. Razvoj zajednice pristupom odozdo 

(LEADER/CLLD), 2. Inovativni pristup zajednici, 3. Inovativni pristupi u poljoprivredi, 4. 

Inovativni oblici ruralnog turizma, 5. Koncept nula kilometara: lokalna hrana na lokalnom 

stolu, 6. Društveno poduzetništvo – zajednica ispred profita, 7. Baština i identitet ruralnih 

prostora kao polazišta za razvoj, 8. Uspješni modeli financiranja i provedbe ruralnih projekata, 

9. Održivo prostorno planiranje kao preduvjet ruralnog razvoja. Uz same radionice, sudionici 

su imali prilike posjetiti i neke od primjera dobre prakse kojih u Međimurju ne nedostaje.  

Zadnji dan parlamenta bio je rezerviran za prezentacije rezultata terenskih radionica, 

zaključke i usvajanje Deklaracije 2. HRP-a kojom se izdvojilo 10 tema važnih razvoj ruralnih 

područja. Uz navedeno, održana je i konferencija za medije te studijski obilazak primjerima 

dobre prakse pod nazivom Međimurje na dlanu. 

U samoj organizaciji, osim imenovanog Organizacijskog odbora 2. HRP-a, sudjelovali su 

brojni zaposlenici, članovi i volonteri LAG-a Međimurski doli i bregi, predstavnici Općine 

Sveti Martin na Muri i LifeClass Termi Sveti Martin, partnerski LAG-ovi sjeverozapadne 

Hrvatske, brojni dionici ruralnog razvoja iz svih sektora i partneri LAG-a s područja 

Međimurske županije te mnogi drugi čime je bilo osigurano da 2. Hrvatski ruralni parlament 

bude organiziran na visokoj razini o čemu svjedoči izuzetno pozitivni odjek svih sudionika 

HRP-a. 

 

8. INFORMIRANJE I PROMOCIJA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 

Ured LAG-a kontinuirano radi na informiranju naših članova, kao i animiranju javnosti i 

upoznavanja šire okoline sa aktivnostima i radom Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i 

bregi. S tom svrhom je i tijekom 2017. godine ažurirana i manjim dijelom redizajnirana web 

stranica LAG-a (www.lag-medjimurskidoliibregi.hr). Tijekom godine je na mjesečnoj bazi 

izrađivan i distribuiran e-bilten LAG-a na online sučelju MailChimp koji informira članove o 

http://www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
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otvorenim natječajima, edukacijama i drugim događanjima na području LAG-a i šire, a sve 

povezano s web stranicom LAG-a i drugim korisnim izvorima. Također je održavana Facebook 

stranica i pokrenuta Instagram stranica LAG-a na kojoj se dijele vijesti objavljene na Internet 

stranici LAG-a, a objavljuju se i aktualne zanimljivosti s ciljem animiranja i informiranja šire 

javnosti. 

Krajem 2017. godine izrađeni su promotivni materijali LAG-a i to novi stolni kalendar, 

kemijske olovke i blokovi u više različitih oblika, dimenzija i boja.  

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

provodi, u rujnu 2017. godine smo izradili treći bilten „Moji doli i bregi“ koji je obuhvatio opis 

svih aktivnosti od lipnja 2016. godine do lipnja 2017. godine. Poseban osvrt u biltenu dan je na 

održavanje drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta u travnju 2017. godine, a čiji je LAG bio 

domaćin i suorganizator.  

LAG je u srpnju 2017. godine raspisao 3. fotografski natječaj „Moji doli i bregi“ koji je 

trajao od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine, na koji su pozvani svi zainteresirani fotografi za 

dokumentiranje i stvaranje vlastitog doživljaja zadane teme povezane s prirodnim ljepotama, 

poljoprivredom, turizmom, kulturnom baštinom ili manifestacijama na području Lokalne 

akcijske grupe Međimurski doli i bregi. Na natječaj je pristiglo 50 fotografija, a neovisni 

ocjenjivački žiri je odabrao 5 najboljih fotografija. Autori odabranih fotografija su nagrađeni 

bogatim poklon paketima članova LAG-a Međimurski doli i bregi 

 

9. ČLANSTVO U MREŽAMA I SURADNJA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI  

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), LEADER mreža Hrvatske (orijentirana samo na LAG-ove) i Mreža za ruralni 

razvoj (u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede). Kao članovi Hrvatske mreže za ruralni 

razvoj preuzeli smo organizaciju 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta u 2017. godini. 

Članstvo u mrežama je neophodno 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. i 

oblikovanja drugih bitnih dokumenata. Predstavnici LAG-a su sudjelovali na brojnim 

organiziranim aktivnostima mreža koje su popisane u drugim poglavljima Izvješća. 

Članovi smo Zadruge za etično financiranje (ZEF) koja okuplja fizičke i pravne osobe 

zainteresirane za razvoj ekonomije utemeljene na demokratičnosti, društvenoj odgovornosti, 

transparentnosti i solidarnosti. Jedan od ključnih projekata ZEF-a jest osnivanje vlastite 

financijske institucije, prve etične banke u Hrvatskoj, koja će biti u stopostotnom vlasništvu 

Zadruge, odnosno njezinih članova. Etična banka će služiti kao financijska poluga za 

omogućavanje realizacije projekata i životnih potreba članova ZEF-a u skladu s modelom 

etičnog bankarstva i vrijednostima koje podržava Zadruga za etično financiranje.  

Aktivni smo član koordinacije LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske koja djeluje s ciljem 

unapređenja suradnje susjednih LAG-ova, poticanja razmjene iskustva te pružanja međusobne 

pomoći i savjeta oko izrade i provođenja lokalne razvojne strategije.  

LAG Međimurski doli i bregi je kao jedan od partnera provedbe potpisao Sporazum o 

provedbi plana za razvoj cikloturizma koji je izradila Međimurska županija, u okviru 

nacionalnog plana Ministarstva turizma za razvoj cikloturizma na kontinentalnom području. 

Riječ je o dokumentu koji daje temelje za daljnji razvoj cikloturizma i sadržaje koji ga prate te 
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koordinira rad svih sudionika na razvoju ove vrste turizma na području naše županije. Svi 

potpisnici Sporazuma će, ovisno o svojim nadležnostima i financijskim mogućnostima, aktivno 

sudjelovati u realizaciji plana. 

LAG Međimurski doli i bregi uspostavio je i brojne druge kontakte s LAG-ovima i drugim 

udrugama te institucijama putem radionica, sastanaka i radnih putovanja koji su tijekom godine 

rezultirali zajedničkim planiranjem projekata suradnje prvenstveno sa hrvatskim, ali i drugim 

inozemnim partnerima. Suradnja i projekti se temelje na rješavanju zajedničkih razvojnih 

problema i potreba područja LAG-a.  

 

10. PROJEKTI LAG-a  

U 2017. godini LAG je participirao slijedećim projektima kao partner: 

 

10.1. Projekt „ECool-Tour“ (Interreg Slovenija – Hrvatska) 

Projekt „ECool-Tour“ odobren je na natječaju 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. 

Projekt ECool-Tour je ukupno vrijedan 829.360,00 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za 

regionalni razvoj pokrivaju 85% prihvatljivih troškova. LAG-u je odobreno 136.635,00 €. 

Projekt traje 30 mjeseci (od 1.7.2017. do 31.12.2019.), a u tom razdoblju će slovenski i hrvatski 

partneri provesti niz zajedničkih aktivnosti kojima će se u pograničnom području povezati 

postojeće inicijative na području održivog turizma i oblikovati model suradnje pri kreiranju 

ponude turističkih proizvoda područja, a koji uključuju prirodnu i kulturnu baštinu. Na temelju 

aktiviranja i valorizacije raspoloživih prirodnih i kulturnih vrijednosti osnažit će se ponuda 

održivog turizma, poticati poduzetnička aktivnost i gospodarska suradnju, poboljšati 

učinkovitost i aktivirati lokalno stanovništvo u očuvanju i održivom korištenju lokalnih resursa. 

Tijekom 2017. godine je u sklopu ECool-Tour projekta provedeno niz aktivnosti i održano 

nekoliko radnih sastanaka partnera, a LAG je kao partner bio zadužen za realizaciju slijedećih 

aktivnosti: 

- 25. listopada 2017. organizirano je studijsko putovanje po Međimurju i Varaždinskom 

području kako bi predstavnici hrvatskih i slovenskih partnera bolje upoznali primjere dobre 

prakse u poticanju ponude održivog turizma na području Međimurske i Varaždinske 

županije 

- 28. studenog 2017. organizirana je javna tribina «Potencijali eko – društvenog turizma» u 

konferencijskoj dvorani Javne ustanove Međimurska priroda u Križovcu s ciljem isticanja 

potencijala ekološkog turizma u Međimurju te kroz primjere dobrih praksi održivog turizma 

poticanja razvoja ove turističke grane 

 

10.2. Projekt Rural SKILLS (Erasmus+) 

LAG Međimurski doli i bregi jedan je od partnera na projektu pod nazivom Rural SKILLS, 

financiranog sredstvima programa ERASMUS+; Ključna aktivnost KA2: Suradnja za inovacije 

i razmjenu dobre prakse. Projekt je ukupno vrijedan 126.155,00 EUR, a započeo je s 

provođenjem  15. listopada 2017. Trajanje projekta je 20 mjeseci, tj. do 14. lipnja 2019. Vodeći 

partner projekta je LAG MontagnAppennino iz Italije, a ostali partneri su LAG Međimurski 

doli i bregi, Razvojna agencija regije Alto Tamega iz Portugala, Razvojna agencija općine Raia 

Nordestina iz Portugala, LAG Zied Zeme iz Latvije, LAG Vlaamse Ardennen iz Belgije, te 
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Institut za obnovu i okoliš iz Španjolske. U sklopu projekta predviđeno je sudjelovanje na pet 

studijskih posjeta i radionica u partnerskim zemljama, kao i organizacija studijskog posjeta 

Hrvatskoj u studenom 2018. godine.  

Tijekom 2017. godine je, osim nekoliko skype partnerskih sastanaka, održan i kick-off 

sastanak partnera od 20. do 22. studenoga u španjolskom gradu Leonu. Na sastanku su 

međusobno predstavljeni partneri u projektu, a tom prigodom su predstavnici partnera 

raspravljali i o glavnim temama i ciljevima projekta te planiranim aktivnostima. 

 

10.3. Projekt „AAA LEADER - Tradition and cultural heritage in rural area“ (Alpe-

Adria Savez) 

Kao partner na projektu „AAA LEADER - Tradition and cultural heritage in rural area“ 

predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su na radionici u organizaciji nositelja 

projekta LAG-a Podravine, a glavna tema bila je „tradicija i kulturno nasljeđe u ruralnom 

području“. Projekt je proveo LAG Podravina s partnerima, a sufinancirali su ga Savez Alpe 

Jadran i Koprivničko-križevačka županija. Jedan od partnera u projektu je i LAG Međimurski 

doli i bregi. 

 

10.4. Ostali prijavljeni projekti 

Tijekom 2017. godine su prijavljeni i slijedeći projekti koji su još u obradi te se čekaju 

rezultati: 

 

 Projekt POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi prijavljen je na natječaj Podrška 

razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za 

provedbu programa društveno korisnog učenja; Europski socijalni fond. Planirano 

trajanje projekta je 24 mjesec, a ukupna prijavljena vrijednost projekta je 1.198.617,93 

HRK sa 100% sufinanciranjem. Nositelj projekta je LAG Međimurski doli i bregi, a 

partneri ACT Grupa, Čakovec, Veleučilište VERN, Zagreb, Visoko gospodarsko učilište, 

Križevci, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin i LAG Škoji, Hvar. Projekt je 

odobren početkom 2018. godine. 

 

 Projekt COOL-tour traditional prijavljen je na natječaj Umjetnost i kultura za mlade, 

Europski socijalni fond s trajanjem od 18 mjeseci i ukupnom vrijednošću 608.489,00 

HRK. Nositelj je bio LAG Međimurski doli i bregi, a partneri LAG Baranja i LAG 

Podravina. Projekt je odbijen početkom 2018. godine. 

 

 Projekt Međimurje u srcu Baranje prijavljen je na natječaj Umjetnost i kultura 54+; 

Europski socijalni fond s trajanjem 18 mjeseci i ukupnom vrijednošću 846.944,00 HRK. 

Nositelj je bio LAG Baranja, a partneri LAG Međimurski doli i bregi, Udruženje Baranja 

i Udruga Snaga Kulture. Projekt je odbijen početkom 2018. godine. 

 

 Projekt BarMedTour prijavljen je na natječaj Programa suradnje INTERREG-V-A 

Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. s ukupnim trajanjem od 24 mjeseci i ukupnom 

vrijednosti 974.091,91 EUR. Nositelj je bio LAG Međimurski doli i bregi, a partneri Centar 

dr. Rudolfa Steinera, Općina Krško, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Turistička zajednica 

Krapinsko-zagorske županije i Područna Obrtno-Poduzetnička zbornica Krško. Projekt je 

odbijen u 2018. godini. 
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 Projekt „Mladi Međimurci pokreću lokalnu zajednicu“ prijavljen je na natječaj Podrška 

programima usmjerenim mladima, Europski socijalni fond s trajanjem 24 mjeseci ukupno 

vrijednosti 628.900,00 HRK. Nositelj je bio LAG Međimurski doli i bregi, a partner LAG 

Mura-Drava. Projekt je odbijen u 2018. godini. 

 

 

 

 

U Nedelišću, 11. prosinca 2018. godine                                                      Predsjednica LAG-a 

                                                                                                                       Sanja Krištofić 


