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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 19. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi  

Plan rada  

Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi 

za 2021. godinu 

 

1. UVOD 

Lokalna akcijska grupa (LAG) Međimurski doli i bregi je udruga koja okuplja 

predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja 15 JLS 

Međimurske županije (zapadnog i središnjeg dijela Međimurja): 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, 

Štrigova i Vratišinec.  

Svrha djelovanja LAG-a je povezivanje razvojnih aktivnosti i projekata područja LAG-a te 

poticanje održivog ruralnog razvoja kroz partnerstvo sva tri sektora.  

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. 

LAG Međimurski doli i bregi će u 2021. godini svoj rad usmjeriti na postizanje ciljeva 

određenim Statutom LAG-a i Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a 2014.-2020., ali i 

ciljeva određenih u ugovorenim projektima koje LAG provodi. Aktivnosti koje će se provoditi 

kroz LAG bit će usklađene s prihvatljivim aktivnostima Mjere 19 Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske 2014.-2021. te s planiranim i odobrenim aktivnostima drugih projekata.  
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2. PLAN RADA TIJELA LAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI ZA 2021. GODINU 

• Skupština LAG-a, kao najviše tijelo upravljanja, u 2021. godini će održati najmanje dvije 

sjednice. Prva sjednica izvještajnog karaktera će se održati u prvom kvartalu godine, a 

druga planska sjednica krajem 2021. godine. Prema potrebi će se tijekom godine održati i 

dodatne sjednice Skupštine zbog ažuriranja Lokalne razvojne strategije LAG-a, donošenja 

povezanih provedbenih dokumenata te rješavanja drugih bitnih pitanja koja su u 

nadležnosti Skupštine. 

• 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 sazivati i češće sukladno dinamici raspisivanja natječaja i 

provođenja Podmjere 19.2. i 19.3. Programa ruralnog razvoja te 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.  

• Povjerenstva i komisije za provedbu procesa odabira projekata na LAG natječajima će 

biti imenovana od strane Upravnog odbora s ciljem obrade i ocjenjivanja projekata 

pristiglih na LAG natječaj.  

• Druga stručno-savjetodavna tijela će se osnovati prema potrebi kao nova radna tijela s 

ciljem obavljanja zadataka u procesu provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a te 

provedbe Podmjere 19.2. Programa ruralnog razvoja 2014.-2021., a sve sukladno Statutu 

LAG-a i Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a te planiranja nove LRS LAG-a za novo 

programsko razdoblje 2021-2027. godine. 

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 te ostalih bitnih pitanja vezana uz rad LAG-a.  

 

3. PLAN TEKUĆEG POSLOVANJA, INFORMIRANJE I VIDLJIVOST LAG-A 

MEĐIMURSKI DOLI I BREGI U 2021. GODINI 

Tekuće poslovanje 

• U 2021. godini, LAG će zadržati postojeći stručni kadar s otvorenom mogućnosti za 

dodatna radna mjesta u slučaju povećanja obima posla za provođenje natječaja kroz 

Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a, izradu nove LRS za novo programsko razdoblje 
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2021-2027. te u slučaju odobravanja novih projekata koji predviđaju dodatna radna 

mjesta. 

• LAG će tijekom godine primati volontere za obavljanje povremenih poslova LAG-a, a 

postojeći volonteri će se i dalje uključivati u aktivnosti LAG-a. 

• Istražit će se mogućnosti preseljenja ureda LAG-a u veći prostor zbog sadašnjeg premalog 

kapaciteta ureda koji je popunjen u potpunosti. Zbog vođenja službene arhive novih 

projekata i vezano uz provedbu natječaja kroz Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a 

kapacitet postojećeg prostora je premašen. 

Informiranje i vidljivost 

• Sa svrhom informiranja naših članova, kao i animiranja javnosti i upoznavanja sa LAG-

om Međimurski doli i bregi nastavit će se s održavanjem internet stranice sa stalnim 

dorađivanjem i uvođenjem novih izbornika te održavanjem facebook i instagram stranice 

te youtube kanala LAG-a.  

• E-bilten, koji se šalje mailom, izlazit će mjesečno ovisno o aktualnostima s područja 

LAG-a i otvorenim natječajima.  

• Tijekom 2021. godine planira se izdavanje sedmog 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.  

• Izradit će se novi ili doraditi promotivni materijali, novi roll up baneri za označavanje 

aktivnosti te drugi promotivni materijali koji se dijele prilikom organiziranja pojedinih 

aktivnosti. Također, novi ugovoreni projekti podrazumijevaju izradu novih promotivnih 

materijala vezanih uz pojedine aktivnosti.  

• Organizirat će se i sedmi fotografski natječaj „Moji doli i bregi“  

• S ciljem pojačane promocije ruralnog razvoja, nastavit će se s provedbom 

komunikacijske strategije LAG-a koja definira niz povezanih promotivnih aktivnosti 

LAG-a, ali i promocije članova LAG-a te kompletnog područja. 

 

4. PROVOĐENJE MJERE 19 PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA U 2021. 

GODINI I PROVEDBA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A 2014.-2020. 

MJERA 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER“ 

Temeljem konačne Odluke o odabiru LAG-a i sklapanjem ugovora s Ministarstvom 

poljoprivrede u veljači 2017. godine LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena su sredstva u 

visini od 10.170.580,14 kn za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4., 
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odnosno za provedbu Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Međimurski doli i bregi 

2014.-2020.   

U 2020. godini na temelju uspješnosti u provedbi LEADER mjere (M19) LAG-u su 

dodijeljena dodatna sredstva u visini od 1.848.550,00 kn i sva su usmjerena isključivo na 

provedbu Podmjere 19.2. tj. na provedbu projekata iz strategije usmjerena na stanovništvo s 

područja LAG-a. 

Osnovna i dodatna sredstvima koja su dodijeljena LAG-u za provedbu LRS sada iznose 

12.019.130,14 kn za provedbu mjere 19, a raspored dodijeljenih sredstava po Podmjerama je 

sljedeći: 

✓ 19.2. – „Provedba operacija unutar CCLD strategije“ – 9.597.563,44 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 

 

4.1. PODMJERA 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije (lokalne razvojne 

strategije)  

Novi natječaji koji su planirani u 2021. godini su: 

• 7. natječaj LAG-a, „Potpora razvoju malim poljoprivrednim gospodarstvima“ za tip 

operacije 1.1.3. (sukladan 6.3.1.) - IV planira se otvoriti odmah kad MP rasporedi 

dodatna sredstva LAG-ovima za provedbu LRS LAG-a za 2014.-2020., a koja će se 

dodijeliti za prijelazno razdoblje provedbe. 

• 8. natječaj LAG-a „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje temeljnih 

usluga“ – IV raspisivat će se ukoliko APPRRR ne odobri neke od projekata koji su 

predani na odobrenje u 2020. godini.  

LAG će tijekom 2021. godine raspisivati natječaje i vršiti odabir projekata, sukladno 

Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a i Planu provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a. S 

raspisom i završetkom procedura svih planiranih natječaja, LAG će potrošiti sva dodijeljena 

sredstva za projekte s područja LAG-a, odnosno sva sredstva namijenjena provedbi Podmjere 

19.2.  

Natječaj za TO 6.3.1. raspisat će se četvrti put u sklopu LRS samo u slučaju dodatno 

odobrenih sredstava za prijelazno razdoblje. 

Tijekom 2021. vršit će se analize i obrade projekata s Natječaja za TO 1.1.3. (6.3.1) – III 

koji je bio otvoren do 8.12.2020. godine. 

 

 

 

4.2. PODMJERA 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a 
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Podmjera 19.3. odnosi se na izradu i provedbu projekata suradnje LAG-ova koji su 

definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, temeljem posebnih natječaja raspisanih od 

strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a. 

U okviru Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a javna potpora se 

dodjeljuje putem tipa operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a i tipa operacije 

19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a. 

LAG je tijekom 2020. godine na navedenu Podmjeru prijavio nekoliko projekata suradnje 

LAG-ova s temama aktivnog turizma, ruralnog turizma, inovacija u poljoprivredi, brendiranja 

područja i proizvoda, kulinarike, kulturne i prirodne baštine, a sve sukladno definiranome u 

Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a i temeljem dogovora s partnerskim LAG-ovima.  

Ukoliko će se sredstva koja su planirana za prijelazno razdoblje moći rasporediti i na 

aktivnosti suradnje, LAG će u 2021. prijaviti još projekata. Za svaki od projekata će Upravni 

odbor LAG-a donijeti odluku o prijavi, a time će se iskoristiti sva dodijeljena sredstva za 

Podmjeru 19.3. 

 

4.2.1. Projekt suradnje LAG-ova „TURIZMOM RAZVIJAMO PODRUČJE“ 

Partneri na projektu: LAG Moslavina (nositelj), LAG Virovitički prsten, LAG Srijem, 

LAG Baranja, LAG Papuk i LAG Međimurski doli i bregi. 

Trajanje projekta: rujan 2020. – lipanj 2022.  

Ukupna vrijednost projekta: 1.221.500,00 kn 

Vrijednost LAG-ovog udjela: 215.500,00 kn 

4.2.2. Projekt suradnje LAG-ova „SKRIVENA BLAGA RURALNOG TURIZMA“ 

Partneri na projektu: LAG Zagorje-Sutla (nositelj), LAG Sava, LAG Zeleni bregi, LAG 

Prizag, LAG Mura-Drava i LAG Međimurski doli i bregi. 

Trajanje projekta: 2020. –  2022.  

Ukupna vrijednost projekta: 1.323.809,76 kn 

Vrijednost LAG-ovog udjela: 47.500,00 kn 

4.2.3. Projekt suradnje LAG-ova „KULINARIKA“ (naziv nije službeni) 

Partneri na projektu: LAG Zapadna Slavonija (nositelj), LAG Posavina, LAG Zagorje-

Sutla, LAG Međimurski doli i bregi. 

Trajanje projekta: 2021.-2022. 

Ukupna vrijednost projekta: 1.323.809,76 kn 

Vrijednost LAG-ovog udjela: 47.500,00 kn 

 

 

4.2.4. Projekt suradnje LAG-ova „NAŠA DRAVA“  
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Partneri na projektu: LAG Mura-Drava (nositelj), LAG Međimurski doli i bregi, 

slovenski LAG-ovi (projekt je odobren sa slovenske strane, s hrvatske još nije prijavljen) 

Trajanje projekta: 2021.-2022. 

Ukupna vrijednost projekta: nije finalno definirano 

Vrijednost LAG-ovog udjela: 20.000,00 kn (nije finalno definirano) 

 

4.3. PODMJERA 19.4. Tekući troškovi i animacija 

Podmjera 19.4. odnosi se na tekuće troškove i poslovanje LAG-a te edukacije i 

animacijske aktivnosti LAG-a za razdoblje 2014.-2020., a LAG će navedenu Podmjeru 

koristiti u 2021. godini za tekuće troškove ureda i zaposlenika te za organizacije raznih 

edukativnih i animacijskih aktivnosti (radionice, sajmovi, studijska putovanja, edukacije,…). 

U 2021. godini ured LAG-a pokretat će brojne aktivnosti za pripremu i primjenu sljedećeg 

programskog razdoblja 2021.-2027. 

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. 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, a osobito zbog usklađivanja s izmijenjenim 

propisima nadležnih institucija. 

 

4.4. Izrada nove lokalne strategije LAG-a za razdoblje 2021.-2027. 

Tijekom cijele 2021. godine izrađivat će se nova LRS LAG-a kojom će se osigurati 

sredstva (novčana omotnica) za budući rad LAG-a, projekte za stanovnike s područja rada te 

projekte suradnje za novo programsko razdoblje. 

Provodit će se brojne aktivnosti, radionice, konzultacije i ostale aktivnosti za što 

kvalitetniju pripremu i izradu LRS. 

 

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 i inozemnih donatora 

kako bi ojačao kapacitete područja LAG-a i što uspješnije provodio djelatnosti i ciljeve 

zacrtane u temeljnim dokumentima LAG-a. Projekti će se planirati u skladu s djelatnostima 

LAG-a i zacrtanim ciljevima Lokalne razvojne strategije LAG-a te raspoloživim otvorenim 

natječajima, a s ciljem usmjerenja razvoja cjelokupnog područja LAG-a.  



 

7 
 

U 2021. godini će se provoditi zacrtane projektne aktivnosti, sukladno odobrenim 

aktivnostima i budžetima te prijavljivati na nove raspoložive natječaje. 

 

5.1. PROJEKTI U PROVEDBI  

5.1.1. Projekt SMART FARMING 

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. Sufinanciranje troškova je 100 %.  

Trajanje projekta: 01. rujna 2018. – 31. kolovoza 2021. (36 mjeseci)  

Ukupna vrijednost projekta: 446.842,00 € 

Vrijednost LAG-ovog udjela: 30.622,00 € 

Vodeći partner projekta: Sindikat poljoprivrednih proizvođača Italije (CIA) iz Padove 

Partneri: 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. 

 

5.1.2. Projekt Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo 

Projekt je prijavljen i odobren na natječaju Tematske mreže za društveno-ekonomski 

razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Opći cilj 

projekta je jačati kapacitete OCD-a uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio 

učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj RH.  

Trajanje projekta: od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine  

Ukupna vrijednost projekta: 3.597.840,76 kn  

Korisnik je Centar za ruralni razvoj CERURA HR iz Sinja, a partneri Institut za razvoj i 

međunarodne odnose, LAG Cetinska krajina, Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog 

rata, Centar za održivi razvoj, Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH, 

LAG Međimurski doli i bregi, LAG Vinodol, LAG Posavina, LAG Izvor, Hrvatska 

zajednica županija, Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, LAG Papuk, Hrvatski zavod 

za zapošljavanje - Regionalni ured Split, LAG Laura, UDD - Udruga za demokratsko društvo, 
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Braniteljska socijalno-radna zadruga Dalmatia Ruralis, LAG Brač, LAG MORE 249, Udruga 

nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata i LAG Krka.  

 

5.2. PRIJAVLJENI PROJEKTI 

5.2.1. Projekt Civil Society Dialogue Through Geographical Indications (Razvoj dijaloga 

civilnog društva kroz geografske oznake porijekla) 

Vodeći partner i prijavitelj je organizacija Akdeniz Naturel Yaşam Derneği (Mediterranean 

Natural Life Association) iz Mersina, Turska, a LAG Međimurski doli i bregi je jedini 

partner. Sve aktivnosti projekta će biti izvedene na području Mersina u Turskoj i na području 

LAG-a Međimurski doli i bregi. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Opći cilj Projekta je razvoj 

održivog dijaloga civilnog društva između Turske i EU država vezano uz poljoprivredu i 

ruralni razvoj. 

 

5.2.2. Projekt B4Health 

Projekt je prijavljen na javni poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

popularizaciju STEM-a Europskog socijalnog fonda. Partneri na projektu su LAG 

Međimurski doli i bregi, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska Mreža za 

ruralni razvoj, LAG Baranja, LAG Srijem, LAG Šumanovci, Udruga Srce Slavonije i Baranje, 

Udruga Feniks, Kulturno razvojni centar Bilje i Udruga za ruralni turizam Đola kao vodeći 

partner. Sve aktivnosti projekta će biti izvedene na području partnera u Hrvatskoj. Cilj 

Projekta je kroz inovativan radionički pristup osposobljavanje i edukacija 9 partnerskih 

organizacija na temu biodinamičke proizvodnje. Promjena svijesti o važnosti zdravlja i 

zdravog načina života djece i mladih kao krajnjih korisnika projekta. Vrijednost projekta: 

2.992.137,36 kuna (100% sufinanciranje iz ESF-a). 

 

LAG će se uključivati 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 neformalne 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 2021. 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 
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• informiranja o EU programima i fondovima, informiranje o Programu ruralnog razvoja    

     2014.-2021. i dostupnim natječajima raznih donatora 

• Informiranje o Programu ruralnog razvoja  2021.-2027. 

• 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, turizam, društveno poduzetništvo i drugo 

• 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, a osobiti vezano uz projekte u provedbi.  

 

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 2021. 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 poticanja gospodarske aktivnosti, promocije članova i stanovništva 

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. 

Sve gore navedeno ovisit će o zdravstvenim mjerama i situaciji sa epidemijom u RH i šire, 

koja je u 2020. godini uvelike otežala odrađivanja brojnih aktivnosti. 
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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 2021 godini sudjelovati na dostupnim radionicama ministarstava, agencija, mreža 

za ruralni razvoj, projektnih partnera, 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, provedbe projektnih aktivnosti i 

dostizanja ciljeva projekata, 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.  

Sve gore navedeno ovisit će o zdravstvenim mjerama i situaciji sa epidemijom u RH i šire, 

koja je u 2020. godini uvelike otežala odrađivanja brojnih aktivnosti. 

 

9. 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. 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.  

LAG će i nadalje raditi na umrežavanju i promoviranju članova LAG-a kroz brojne 

aktivnosti, a sukladno komunikacijskoj strategiji LAG-a. 

 

Članstvo u mrežama RH i EU i Upravnih odbora 

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. 

Predsjednica LAG-a je član Upravnih odbora LEADER mreže Hrvatske i Mreže za ruralni 

razvoj, čime aktivno djeluje na kreiranju odluka vezano za podizanje kvalitete ruralnog 
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razvoja i prepoznavanju prilika. LAG je također član Evaluacijske radne skupine Programa 

ruralnog razvoja 2014.-2021. pri Ministarstvu poljoprivrede. 

LAG će aktivno i nadalje djelovati u navedenim mrežama, njihovim tijelima, tijelima 

nadležnih ministarstava, županije, 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 je član Zadruge za etično financiranje koja osniva prvu Etičnu banku u Hrvatskoj. 

Članstvom u Zadruzi dobiva se platforma za međusobno umrežavanje, suradnju i plasman 

roba i usluga, pristup uslugama poslovnog i financijskog savjetovanja, podrška u izradi 

projektnih prijedloga vezanih uz EU fondove, ali i mogućnost ostvarivanja različitih 

pogodnosti na internom tržištu. 

 

Suradnja i udruživanja 

Nastaviti će se uspješna suradnja sa LAG-ovima u najbližem okruženju kroz neformalnu 

koordinaciju LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske Suradnja će se temeljiti na zajedničkim 

razvojnim problemima, potrebama LAG-ova te njihovih članova. 

Nastavlja se suradnja i uspostaviti će se nova sa drugim inozemnim LAG-ovima, te 

hrvatskim LAG-ovima u sklopu Podmjere 19.3. iz koje će se financirati projekti suradnje. 

Također, LAG će djelovati i u mreži partnerskih LAG-ova kroz Erasmus+ projekt. 

 

 

 

U   Nedelišću, 22. prosinca 2020. 

Predsjednica LAG-a 

                                                                                                                    Sanja Krištofić 


