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 LAGa na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine, na prijedlog Upravnog odbora LAG-a,
usvaja

Izvješće o radu
Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi
za 2018. 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
2018. godine LAG broji ukupno 129 članova, od čega je 111 punopravnih članova s pravom
glasa, te 18 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 49 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
projekata vezanih za razvoj područja Udruge te apliciranje na nacionalne i međunarodne
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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 2018. GODINI
LAG Međimurski doli i bregi je u 2018. godini imao stalno zaposlena tri djelatnika i to
predsjednicu LAG-a, voditeljicu LAG-a te stručnog suradnika LAG-a. Do 30. rujna 2018. u
LAG-u je stalno zaposlena bila i stručna suradnica LAG-a koja je bila zaposlena na puno radno
vrijeme i to 85% radnog vremena za projekt ECool-Tour te 15% na Mjeru 19 LEADER.
Predsjednica je radila puno radno vrijeme na Mjeri 19 LEADER do 30. studenog, a od 01.
prosinca 2018. zaposlena je na 65% radnog vremena na projektu ECool-Tour, program Interreg
SI-HR, te na 35% na Mjeru 19 LEADER.
Voditeljica LAG-a je od 01. siječnja 2018. godine preraspodijeljena 71% radnog vremena
na projekt ECool-Tour, Interreg SI-HR te 29% na Mjeru 19 LEADER. Od 18. ožujka
preraspodijeljena je 71% radnog vremena na projekt ECool-Tour, 23% na projekt POP-UP
ruralni društveno-inovativni hubovi, te 6% na Mjeru 19 LEADER. Od 1. prosinca 2018.
raspodijeljena je 48% radnog vremena na projekt ECool-Tour, 16% na projekt POP-UP ruralni
društveno-inovativni hubovi, te 36% na Mjeru 19 LEADER.
Stručni suradnik LAG-a je od 19. ožujka 2018. preraspodijeljen 75% radnog vremena na
projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi, te 25% na Mjeru 19 LEADER. Od 01.
prosinca preraspodijeljen je 43% radnog vremena na projekt POP-UP ruralni društvenoinovativni hubovi, te 57% na Mjeru 19 LEADER.
Dana 10. prosinca 2018. sklopljen je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
stručne suradnice LAG-a, a 21. prosinca 2018. sklopljen je Ugovor o radu na neodređeno, radno
mjesto stručne suradnice LAG-a. Oba Ugovora sklopljena su zbog kontinuiteta provedbe
projekata i ugovorenih zapošljavanja po projektima.
3. RAD TIJELA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI U 2018. GODINI
Skupština LAG-a, kao najviše upravljačko tijelo, u 2018. godini održala je tri sjednice:
❖ 13. sjednici Skupštine, 20. veljače 2018., održanoj elektroničkim putem u Nedelišću sa
zaključenjem u 14:00 sati, članovi LAG-a usvojili su Odluku o 1. Izmjeni Lokalne
razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020., Odluku o usvajanju
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Plana provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.2020., te Odluku o dopuni i izmjeni Statuta LAG-a Međimurski doli i bregi.
❖ 14. sjednica Skupštine, 24. rujna 2018. godine u Nedelišću sa zaključenjem u 15:00
sati, elektroničkim putem održana je LAG-a na kojoj su članovi usvojili Odluku o 2.
Izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. i
Odluku o 1. izmjeni Plana provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski
doli i bregi 2014.-2020.
❖ 15. sjednica Skupštine, 11. prosinca 2018. na kojoj su se usvojena Izvješća NO LAG-a
za 2017. godinu, Izvješća o radu UO LAG-a za 2017. godinu, Izvješća o radu LAG-a za
2017. godinu, Financijsko izvješće za 2017. godinu, 1. izmjene i dopune financijskog
plana za 2018. g., Plan rada LAG-a za 2019., financijski plan za 2019., prezentirana je
Samoprocjena financijskog upravljanja LAG-a za 2017..
Izvršena su razrješenja i imenovanja članova UO i NO LAG-a.

Upravni odbor LAG-a je upravljačko tijelo koje ima 13 članova, predstavnika javnog,
civilnog i gospodarskog sektora. Upravni odbor je u 2018. godini održao osam (8) sastanaka na
kojima su donesene provedbene odluke i dogovarane aktivnosti Udruge.
U 2018. razriješen je član UO Stanislav Rebernik, a novi imenovani član je Antun Zadravec.
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018. godinu je zaseban dokument u kojem su sažeti
opisi svih sastanaka.
Nadzorni odbor LAG-a održao je jedan sastanak 11. prosinca 2018. godine na kojem je
konstatirano da je LAG tijekom 2017. godine poslovao uredno te je usvojeno je i Izvješće
Nadzornog odbora LAG-a Međimurski doli i bregi za 2017. godinu.
U 2018. g. razriješena su dva člana NO: Antun Zadravec i Goran Lovrec i imenovani novi
članovi: Stanislav Rebernik i Višnja Ivačić.
4. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A 2014.-2020. I PROVEDBA
PODMJERA 19.2., 19.3., 19.4. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. U
2018. 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. Konačna verzija je usvojena na sjednici
Skupštine LAG-a 29. lipnja 2016. godine.
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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.
Na 13. sjednici Skupštine LAG-a 20. veljače 2018., održanoj elektroničkim putem,
usvojene su 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. Izmjene su napravljene
u slijedećem: izmjena ciljeva i provedbenih mjera sa preporukama Ministarstva poljoprivrede i
APPRRR-a, a sve u cilju brže i efikasnije realizacije LRS.
Na 14. sjednici Skupštine LAG-a 24. rujna 2018., održanoj elektroničkim putem, usvojene
su 2. Izmjene LRS i 1. izmjena Plana provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski
doli i bregi 2014.-2020. 2. Izmjena LRS LAG-a bila je nužna zbog boljeg i efikasnijeg
korištenja planiranih sredstava predviđenih za raspisivanje natječaja za provedbu LRS.
Sukladno dostupnim procedurama i preporukama Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a koje
LAG mora poštivati prilikom raspisivanja natječaja, napravljena je preraspodjela sredstava po
mjerama LRS. Sukladno 2. Izmjeni LRS napravljena je i 1. Izmjena Plana provedbe LRS.
Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“
LAG je u 2018. godini započeo provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD
strategije“. LAG Međimurski doli i bregi raspisao je i proveo 1. LAG Natječaj za provedbu
tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladna
tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH).
Upravni odbor LAG-a je na svojoj 24. sjednici 25. travnja 2018. odobrio tekst i natječajnu
dokumentaciju Natječaja koji je službeno objavljen 27. travnja 2018. Natječaj je bio otvoren od
17. svibnja do 20. lipnja 2018. Prihvatljivi prijavitelji bili su nositelji projekata s područja LAGa Međimurski doli i bregi upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o
poljoprivredi (NN 30/2015); ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom
ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili
malo poduzeće; te jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu
djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo
(isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela). Ukupno
raspoloživa sredstva na ovom LAG natječaju iznosila su 1.122.720,00 HRK, a visina javne
potpore po nositelju projekta 111.642,00 HRK. Udio javne potpore u prihvatljivim troškovima
iznosio je 100% prihvatljivih troškova.
Ukupno je na LAG Natječaj pristiglo 25 prijava, a s obzirom na visinu raspoloživih
sredstava, sukladno LRS LAG-a, bilo je moguće financirati 10 prijava. U tijeku administrativne
kontrole i ocjenjivanja projekata, za jednu prijavu je zbog neispunjavanja svih uvjeta propisanih
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Natječajem izdana je jedna (1) Odluka o odbijanju projekta te se pristupilo izmjenama LRS
LAG-a kako bi se preraspodijelila sredstva sa pojedinih mjera i tipova operacija.
Sukladno 2. Izmjeni LRS i preraspodjeli sredstava po mjerama LRS, na mjeri 1.1.3.
rezervirano je 2.694.528,00 kn te je bilo moguće odobriti financiranje ostalih 24 pozitivno
ocjenjenih projektnih prijedloga.
Dana 20. prosinca 2018. LAG je završio podnošenje Zahtjeva za potporu u sustav
Agronet za 23 odabrana projekta, u ukupnom iznosu od 2.567.766,00 kuna, a za jedan (1)
odabrani projekat, nositelj je povukao prijavu prije podnošenje iste.
LAG Međimurski doli i bregi raspisao je i proveo i 2. LAG Natječaj za provedbu tipa
operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih
temeljnih usluga“ (sukladna tipu operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH).
Upravni odbor LAG-a je na svojoj 26. sjednici 24. listopada 2018. odobrio tekst i natječajnu
dokumentaciju Natječaja koji je službeno objavljen 26. listopada 2018. Prihvatljivi prijavitelji
bile su jedinice lokalne samouprave s područja LAG-a Međimurski doli i bregi.
Ukupno raspoloživa sredstva na ovom LAG natječaju iznosila su 4.201.218,24 HRK, a
visina javne potpore po nositelju projekta najviše 300.000,00 HRK. Udio javne potpore u
prihvatljivim troškovima iznosio je 100% prihvatljivih troškova.
Natječaj je bio otvoren od 12. studenog 2018. do 21. siječnja 2019. godine.

Podmjera 19.3. i Podmjera 19.4.
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 2018. godine., ali ne
održano niz partnerski sastanaka gdje su razmatrane projektne ideje i uvjeti suradnje.
Podmjera 19.4. je kontinuirano aktivna kroz 2018. 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 2018. 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:
•

•
•

16. siječnja u Maloj Subotici održan je sastanak s predstavnicima Općine Mala
Subotica, s ciljem uključivanja u projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni
hubovi
15. veljače u Termama Sv. Martin održan je sastanak s načelnicima JLS LAG-a, s
ciljem informiranja o LAG Natječajima
09. ožujka u Termama Sv. Martin održana je manifestacija ''Naše domaće, sada i
ubuduće'', na kojoj su sudjelovali zaposlenici i članovi LAG-a
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

12. ožujka u Sv. Martinu na Muri održan je radni sastanak s predstavnicima Općine
Sv. Martin na Muri u sklopu projekta ECool-Tour
28. ožujka u Mlinarskoj kući u Žabniku održan je 1. kvartalni sastanak partnera na
projektu POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi
11. travnja u Maloj Subotici održan je sastanak s načelnikom Općine Mala Subotica,
s ciljem uključivanja u projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi
17. travnja u Maloj Subotici održan je sastanak s udrugama iz Općine Mala Subotica
s ciljem uključivanja u projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi
05. svibnja u Belici LAG je održao informativnu radionica za potencijalne
prijavitelje na LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.3.
07. svibnja u Nedelišću LAG je održao informativnu radionica za potencijalne
prijavitelje na LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.3.
14. svibnja u Maloj Subotici LAG je održao informativnu radionica za potencijalne
prijavitelje na LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.3.
15. svibnja u Murskom Središću LAG je održao informativnu radionica za
potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.3.
od 15. od 17. studenog u Nedelišću je održan sajam MESAP 2018, gdje su sudjelovali
zaposlenici i članovi LAG-a
16. srpnja u Lopatincu održan je 2. kvartalni sastanak partnera na projektu POP-UP
ruralni društveno-inovativni hubovi
18. rujna u Nedelišću održan je organizacijski sastanak za organizaciju aktivnosti
mobilnosti u Međimurju na Erasmus+ projektu Rural SKILLS
27. rujna u Nedelišću je održan radni sastanak s LAG-om Mura-Drava, s ciljem
jačanja daljnje zajedničke suradnje
20. listopada u Sv. Martin na Muri održano je obilježavanje Svjetskog dana jabuka,
gdje su sudjelovali zaposlenici i članovi LAG-a
od 05. do 09. studenog LAG je bio domaćin aktivnosti mobilnosti u Hrvatskoj u
sklopu Erasmus+ projekta Rural SKILLS, a partneri su imali prigodu razmijeniti
znanja, iskustva i metodologiju rada te upoznati primjere dobre prakse u ruralnom
razvoju na području Međimurske županije
od 17. od 18. studenog u Nedelišću je održan sajam MESAP Jesen 2018, gdje su
sudjelovali zaposlenici i članovi LAG-a
19. studenog u Nedelišću je održan sastanak s nositeljima projekata prijavljenih na
LAG Natječaju za T.O. 1.1.3.
05. prosinca u Sv. Martinu na Muri održano je video snimanje Voćnjaka starih sorti
jabuka, opremljenog putem projekta ECool-Tour, Interreg SI-HR

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
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Tijekom 2018. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

19. siječnja u Zagrebu je u organizaciji APPRRR održana radionica za natječaj TO
6.3.1 Mjere 19
26. siječnja u Čakovcu zaposlenici LAG-a sudjelovali su na Poljoprivrednoj
konferenciji Upravljanje znanjem u poljoprivredi, u organizaciji REDEA-a
od 09. do 13. veljače zaposlenici i članovi LAG-a sudjelovali su na manifestaciji
Promocija kulturne baštine Međimurja u Zagrebu
15. veljače u Zagrebu je održana Radionica za Mjeru 4 i Mjeru 6 PRR RH, u
organizaciji Ministarstva poljoprivrede
16. veljače u Šalovcima u Sloveniji održani su 1. strateška radionica i partnerski
sastanak u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
28. veljače zaposlenici su sudjelovali na Okruglom stolu o mogućnostima
financiranja JLS iz PRR RH, u Čakovcu
05. ožujka u Donjem Vidovcu održan je Koordinacijski sastanak LAG-ova SZ
Hrvatske, u organizaciji LAG-a Mura-Drava
07. ožujka održana je Konferencija slavonsko-baranjsko-srijemskih LAG-ova u
Našicama, u organizaciji LAG-a Karašica
15. ožujka u Šalovcima u Sloveniji održana je 2. strateška radionica u sklopu projekta
ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
19. ožujka u Zagrebu je održana dodjela Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Podrška razvoju partnerstava
organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa
društveno korisnog učenja'' za projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi
od 19. do 23. ožujka predstavnici LAG-a sudjelovali su na aktivnosti mobilnosti u
Belgiji u sklopu Erasmus+ projekta Rural SKILLS
29. ožujka u Šalovcima u Sloveniji održana je 3. strateška radionica u sklopu projekta
ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
29. ožujka u Zagrebu zaposlenici LAG-a sudjelovali su na provedbenoj radionici za
izvještavanje za ESF
5. travnja u Mariboru u Sloveniji održana je 1. radionica za pripremu testnog modela
u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
13. travnja u Zaprešiću zaposlenici LAG-a sudjelovali su na koordinacijskom
sastanku LAG-ova SZ Hrvatske, u organizaciji LAG-a Sava
od 18. do 20. travnja zaposlenici i članovi LAG-a sudjelovali su na studijskom
putovanju u Srbiju u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
26. travnja u Čakovcu održan je sastanak s predstavnicima Muzeja Međimurja, s
ciljem uključivanja u projekt ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
od 02. do 03. svibnja u Zadru je održana radionica za projekte programa ESF, u
organizaciji NZRCD
08. svibnja održano je studijsko putovanje po projektnom području oko Maribora u
Sloveniji na projektu ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od 08. do 11. svibnja zaposlenici LAG-a sudjelovali su na radionici Leader Mreže
Hrvatske na Dugom Otoku, u organizaciji LAG-a Mareta i LMH
25. svibnja održano je studijsko putovanje po projektnom području u Pomurju u
Sloveniji, na projektu ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
od 27. svibnja do 01. lipnja na otoku Visu održana je radionica za jačanje kapaciteta
udruga na projektu POP-UP Ruralni hubovi
od 05. do 10. lipnja u Krapinskim Toplicama održana je radionica za jačanje
kapaciteta studenata na projektu POP-UP Ruralni hubovi
11. lipanj zaposlenice LAG-a sudjelovale su na radionici APPRRR za Mjeru 19 u
Križevcima
14. lipnja u Mariboru u Sloveniji održana je radionica za izobrazbu za upotrebu
aplikacije i weba na projektu ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
20. lipnja u Mariboru u Sloveniji održana je 3. radionica za pripremu testnog modela
u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
21. lipnja u Čakovcu je održana 2. radionica za oblikovanje poslovnih modela u
sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
28. lipnja u Čakovcu je održana 3. radionica za oblikovanje poslovnih modela u
sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
od 09. do 13. srpnja predstavnici LAG-a sudjelovali su u Italiji na aktivnosti
mobilnosti u sklopu Erasmus+ projekta Rural SKILLS
04. rujna u Mariboru u Sloveniji održana je 4. radionica za pripremu testnog modela
u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
19. rujna u Ptuju u Sloveniji održan je sastanak s predstavnicima Općine Ptuj, s
ciljem pripreme zajedničkog projekta
20. rujna po lokacijama u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji održan je pilotni
obilazak lokacija u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
26. rujna u Ilirskoj Bistrici u Sloveniji zaposlenici LAG-a sudjelovali su na sastanku
hrvatskih i slovenskih LAG-ova, s ciljem pripreme zajedničkog projekta
od 03. do 05. listopada u Višnjici je održana radionica Leader Mreže Hrvatske, u
organizaciji LAG-a Marinianis i LMH
15. listopada u Lepoglavi je održano je potpisivanje sporazuma suradnje na projektu
Aktivna Drava iz Podmjere 19.3. PRR RH
19. listopada u Čakovcu je LAG, zajedno sa Muzejem Međimurja, organizirao Sajam
Z domačega vrta u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
23. listopada u Padovi u Italiji održan je početni sastanak partnera na Erasmus+
projektu Smart Farming
26. listopada u Križevcima održan je 3. kvartalni sastanak partnera na projektu POPUP Ruralni hubovi
od 14. do 15. studenog zaposlenici LAG-a sudjelovali su na radionica Leader Mreže
Hrvatske u Jastrebarskom, u organizaciji LAG-a Sava i LMH
15. studenog u Mariboru u Sloveniji održana je 5. radionica za pripremu testnog
modela u sklopu projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
16. studenog održana je terenska nastava u Zagrebu na projektu POP-UP Ruralni
hubovi
8

•
•
•
•
•

23. studenog u Čakovcu je održan sastanak za izradu metodologije na projektu POPUP Ruralni hubovi
od 26. do 27. studenog u Đurđevcu je održana radionica na projektu AAA LEADER
05. prosinca u Drenovcima je održana Godišnja Skupština HMRR
06. prosinca u Murskoj Soboti u Sloveniji održan je partnerski sastanak u sklopu
projekta ECool-Tour, Interreg Slovenija-Hrvatska
11. prosinca u Zagrebu je održana Konferencija Digitalna poljoprivreda

Osim navedenih aktivnosti, predstavnici i članovi LAG-a su tijekom 2018. godine
sudjelovali na niz drugih aktivnosti, osobito u sklopu projekata na kojima je LAG partner, a sve
s ciljem jačanja kapaciteta LAG područja.

7. 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 2018. 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
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 su održavane Facebook
i 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.
S ciljem što boljeg informiranja članova i javnosti o LAG-u i aktivnostima koje provodi, u
lipnju 2018. godine izdan je četvrti bilten „Moji doli i bregi“ koji je obuhvatio opis svih
aktivnosti od lipnja 2017. godine do lipnja 2018. godine. LAG je u travnju 2018. godine
raspisao 4. fotografski natječaj „Moji doli i bregi“ koji je trajao od 01. svibnja do 31. srpnja
2018. godine, na koji su pozvani svi zainteresirani fotografi za dokumentiranje i stvaranje
vlastitog doživljaja zadane teme povezane s kulturnom baštinom i ruralnim razvojem na
području LAG-a. Na natječaj je pristiglo 50 fotografija, a neovisni ocjenjivački žiri je odabrao
6 najboljih fotografija. Autori odabranih fotografija su nagrađeni bogatim poklon paketima
članova LAG-a Međimurski doli i bregi
8. 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).
U sve tri mreže, LAG je član UO navedenih mreža te direktno sudjeluje u kreiranju
smjernica i politika upravljanja.
Članstvo u mrežama je neophodno za razmjenu informacija i povezivanje s drugim LAGovima 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
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oblikovanja drugih bitnih dokumenata. Predstavnici LAG-a su sudjelovali na brojnim
organiziranim aktivnostima mreža koje su popisane u drugim poglavljima Izvješća.
LAG je član 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.
Također, LAG je aktivni 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 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.
9. PROJEKTI LAG-a
U 2018. godini LAG je sudjelovao u slijedećim projektima:
9.1. 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. 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 EUR. 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 2018. 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:
- LAG Međimurski doli i bregi je u 2018. godini proveo aktivnost uređenja i nadogradnje
postojećeg voćnjaka starih sorti jabuka u Brezovcu, s ciljem održive turističke valorizacije.
U sklopu aktivnosti kreiranja turističkog modula „Vođeni obilazak voćnjaka starih sorti
jabuka u Brezovcu“ u prostoru uz voćnjak postavljeni su drveni objekti, sjenica i spremište
za spremanje alata, te prostor za prodaju prerađevina od ekološke jabuke. Postavljena je i
starinska drvena preša za jabuke kojom će se demonstrirati proces prerade ekološke jabuke,
te je nabavljen ručni poljoprivredni alat za posjetioce. Duž voćnjaka postavljene su
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informativne ploče sa zanimljivostima o starim sortama jabuka te drvene klupice za odmor
posjetitelja.
Voćnjak se nalazi na zemljištu Općine Sveti Martin na Muri, a održava ga OPG Mladen
Dobranić, član LAG-a. Za idejno rješenje te vizualni identitet zaslužan je arhitekt Lorand
Klemenčić.
Završetkom radova kreirana je nova usluga koja će obuhvaćati vođeni edukativni i
interaktivni obilazak voćnjaka.
- LAG Međimurski doli i bregi je u petak, 19. listopada 2018., u suradnji s Muzejom
Međimurja Čakovec organizirao Međunarodni sajam „Z domačega vrta“, u ambijentu
Kraljevog vrta u Čakovcu. Na sajmu su brojni posjetitelji imali prigodu uživati u bogatoj
ponudi zdrave hrane „z domačega vrta“ te tradicionalnog rukotvorstva, a svoje je proizvode
predstavilo tridesetak izlagača iz Međimurja, ali i iz Slovenije te Varaždinske županije
9.2. 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
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.
Od 19. od 23. ožujka 2018. predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovali su na
aktivnosti mobilnosti projektnih partnera u belgijskoj Flandriji pod domaćistvom LAG-a
Vlaamse Ardennen, a o d 09. do 13. srpnja 2018. godine u talijanskoj Toskani pod domaćistvom
LAG-a MontagnAppennino.
Od 05. do 09. studenog 2018. LAG Međimurski doli i bregi bio je domaćin aktivnosti
mobilnosti u Hrvatskoj, a partneri su imali prigodu razmijeniti znanja, iskustva i metodologiju
rada te upoznati primjere dobre prakse u ruralnom razvoju na području Međimurske županije.
9.3. Projekt „AAA LEADER - Tradition and cultural heritage in rural area“ (Savez AlpeAdria)
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 kulturna baština u ruralnim
područjima“. Projekt provodi LAG Podravina s partnerima, a sufinanciraju ga Savez Alpe
Jadran i Koprivničko-križevačka županija. Jedan od partnera u projektu je i LAG Međimurski
doli i bregi.
9.4. Projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi (Europski socijalni fond)
Projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi odobren je u okviru Otvorenog poziva
”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za
provedbu programa društveno korisnog učenja”, koji je financiran sredstvima Europskog
socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.194.848,89 HRK, uz stopu
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sufinanciranja od 100%. Sredstvima Europskog socijalnog fonda sufinancirano je 85% ukupnih
prihvatljivih troškova (1.015.621,56 HRK), a 15% sredstvima Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske. LAG Međimurski doli i bregi nositelj je projekta, dok su ostali partneri
ACT grupa iz Čakovca, Veleučilište VERN iz Zagreba, Visoko gospodarsko učilište iz
Križevaca, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, te LAG Škoji sa Hvara. Projekt je s
provođenjem započeo 19. ožujka 2018. godine, a provodit će se 24 mjeseci, tj. do 18. ožujka
2020.
Provedbom projekta poticat će se razvoj lokalnih ruralnih zajednica kroz pokretanje
društveno-inovativnih održivih mikro-poduzetničkih aktivnosti korištenjem lokalnih resursa s
ciljem pokretanja lokalne ekonomije i zaustavljanja migracije iz ruralnih u urbane krajeve.
Razvijat će se održivo partnerstvo visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva, a
visokoškolske ustanove će se poticati da postanu aktivni dionik ruralnog razvoja.
Ujedno će se i ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, ali i studenata, koji će kroz
razvijenu metodologiju pop-up ruralnih društveno-inovativnih hubova, kao modela društveno
korisnog učenja, poticati održive razvojne aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama, u
ovom slučaju Općini Štrigova i Općini Mala Subotica u Međimurskoj županiji i na otoku Visu
u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Tijekom 2018. godine je u sklopu projekta POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi
provedeno niz aktivnosti i održano nekoliko radnih sastanaka partnera, a LAG je kao nositelj
bio zadužen za realizaciju slijedećih aktivnosti:
- LAG Međimurski doli i bregi bio je domaćin 1. kvartalnog sastanak partnerskog
konzorcija, održanog u Centru za posjetitelje Mlinarska kuća u Svetom Martinu na Muri 28.
ožujka 2018. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera LAG-a Međimurski doli
i bregi, ACT Grupe, Veleučilišta VERN, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca,
Fakulteta organizacije i informatike, a video-vezom su se uključili partneri iz LAG-a Škoji.
Definirane su uloge u partnerskom konzorciju, te metode upravljanja projektom i
komunikacije partnerskog konzorcija. Nakon prezentacije projektnih elemenata i aktivnosti
projekta definirani su datumi aktivnosti i zaduženja partnera u 1. tromjesečju trajanja
projekta, a dogovoreni su i detalji oko budžeta partnera i raspodjele avansa, te izvještavanja
i vidljivosti projekta.
- od 27. svibnja do 01. lipnja 2018. godine na otoku Visu održana je aktivnost
osposobljavanja i jačanja kapaciteta zaposlenika/članova organizacija civilnog društva. Na
radionicama su sudjelovali zaposlenici/članovi udruga iz Međimurske županije i sa otoka
Visa. Kroz šest radnih dana u Međunarodnom sveučilišnom centru VERN održane su
radionice iz područja ruralnog razvoja i (mikro)poduzetništva, iz marketinga
(mikro)poduzetničkih pothvata, za rad sa studentima kroz programe društveno korisnog
učenja, te za izradu i provedbu volonterskih programa u lokalnim zajednicama. Edukatori su
bili profesori sa partnerskih visokoškolskih ustanova.
- od 05. do 10. lipnja 2018. godine u Krapinskim Toplicama održana je Aktivnost
osposobljavanja i jačanja kapaciteta studenata partnerskih visokoškolskih ustanova. Na
radionicama su sudjelovali studenti većinom iz Međimurske županije koji studiraju na
Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždinu, Veleučilištu VERN u Zagrebu i
Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Kroz šest radnih dana u Hotelu Toplice
održane su radionice o društvenim inovacijama i društvenoj ekonomiji, o organiziranju i
radu u lokalnoj zajednici, o marketingu mikro poduzetničkih pothvata, o podršci u
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mentorskim programima u lokalnim zajednicama i o razvoju ruralnih područja. Edukatori su
bili profesori sa partnerskih visokoškolskih ustanova.
- LAG Međimurski doli i bregi bio je domaćin 2. kvartalnog sastanak partnerskog
konzorcija, održanog u restoranu Međimurski dvori u Lopatincu 16. srpnja 2018. Na
sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera: LAG-a Međimurski doli i bregi, ACT
Grupe, Veleučilišta VERN, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, Fakulteta
organizacije i informatike, a video-vezom su se uključili partneri iz LAG-a Škoji.
Predstavljen je Izvještaj o provedbi projekta u 1. tromjesečju, sklopljen je novi dogovor oko
provedbe aktivnosti i zaduženja u 2. tromjesečju, te je definiran troškovnik partnera u 2.
tromjesečju. Također, vođena je rasprava oko uloga u partnerskom konzorciju, upravljanju
projektom, izvještavanju i komunikaciji partnerskog konzorcija.
- 16. studenog 2018. godine LAG je organizirao terensku nastavu u Zagrebu na kojoj su
sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva i studenti sa visokoškolskih ustanova
uključenih u projekt, te predstavnici projektnih partnera. Nastava je organizirana u okviru
Globalnog tjedna poduzetništva, a sudionici su posjetili Veleučilište VERN’ i suradničke
hubove, labove i inkubatore.
9.5. Projekt Smart Farming Innovation Brokers (Erasmus+)
LAG Međimurski doli i bregi jedan je od partnera na projektu pod nazivom Smart Farming
Innovation Brokers, financiranog sredstvima programa ERASMUS+; Ključna aktivnost KA2:
Strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Projekt je ukupno vrijedan 446.842,00 EUR, a
započeo je s provođenjem 01. rujna 2018. godine. Trajanje projekta je 36 mjeseci, tj. do 31.
kolovoza 2021.
Vodeći partner projekta je Sindikat poljoprivrednih proizvođača Italije (CIA) iz Padove, a
ostali partneri su Sveučilište iz Padove, LAG Međimurski doli i bregi, ACT Grupa iz Čakovca,
Institut Biosense iz Novog Sada, Poljoprivredno-šumarska komora Slovenije (KGZS) iz
Murske Sobote, Inovacijsko tehnološki klaster (ITC) iz Murske Sobote i Poljoprivredna komora
Austrije (LKÖ) iz Beča.
Ovim projektom nastojat će se otvoriti put novim metodama obuke usmjerenih uvođenju
digitalnih i tehnoloških inovacija u poljoprivrednu proizvodnju kombiniranjem pristupa
“inovacijskih brokera” u poljoprivrednom sektoru s trenutnim naporima koje EU postavlja u
području “digitalnih inovacijskih hubova”, a sve s ciljem smanjenja jaza između trenutnih
digitalizacijskih trendova poljoprivredne proizvodnje i digitalne i pametne tehnologije,
modernizacije proizvodnje i povećanja profita poljoprivrednika.
Tijekom 2018. godine, osim skype sastanaka partnerskog konzorcija, održana je jedna
aktivnost na ovom projektu:
- u Padovi u Italiji je 23. listopada 2018. godine održan početni sastanak partnera na
projektu gdje su međusobno predstavljeni svi partneri koji su tom prigodom raspravljali i
o glavnim temama i ciljevima projekta te planiranim aktivnostima.
9.6. Ostali prijavljeni projekti
Tijekom 2018. godine su prijavljeni i slijedeći projekti koji su još u obradi te se čekaju
rezultati:
•

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
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•

•

•

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.
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.

Štrigova, 21. ožujka 2019.

Predsjedavatelj Skupštine
LAG-a Međimurski doli i bregi
Stanislav Rebernik
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