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Lokalna razvojna strategija LAG-a predstavlja 
temeljni strateško - razvojni dokument za 
utvrđivanje i provedbu gospodarskog i 
društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih 
potreba, ali i mogućnosti LAG područja, 
strategijom se utvrđuju razvojna vizija, 
strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što 
predstavlja okvir i neophodnu osnovu za 
pripremu, financiranje i provedbu razvojnih 
projekata, koji su ključni pokretač promjena u 
gospodarstvu i društvu na LAG području. 
Kako bi se osigurao cjelokupan i održiv razvoj 
područja LAG-a, što velikim dijelom ovisi o 
intenzitetu zajedničke suradnje, uvažavanju 
različitih mišljenja, pristupa i ideja, u proces 
izrade LRS nastojalo se uključiti što veći broj 
dionika. Tijekom izrade strategije održane su 
radionice na cijelom području LAG-a 
(Kraljevica 19.10.2015.g.; Bakar 4.11.2015.g., 
Čavle 1.12.2015.g., Kostrena 8.12.2015.g.; 
Novi Vinodolski 20.1.2016.g. i Bribir 
10.3.2016.g.). 
 
Sam postupak izrade LRS bio je javan i svima 
dostupan, stoga se radnoj skupini mogao 
priključiti svaki zainteresirani pojedinac, u bilo 
kojem trenutku. LAG je na svojoj internetskoj 
stranici, facebook profilu i oglasnoj ploči 
objavio Javni poziv za ispunjavanje obrazaca 
projektnih prijedloga i uključivanje u izradu 
Strategije LAG-a. Predmetni Javni poziv bio je 
otvoren tijekom izrade LRS, kao i poziv za 
aktivno sudjelovanje putem anketnih 
upitnika. Ponuđeno je bilo 5 različitih 
anketnih upitnika, po sektorima: opći, javni i 
civilni, poljoprivreda, gospodarstvo i turizam. 
Anketni upitnici i obrasci projektnih 
prijedloga bili su dostupni na svim održanim 

radionicama, kao i svakim radnim danom u 

uredu LAG-a.    Primjenom načela „odozdo 
prema gore“ odnosno sudjelovanjem 
različitih interesnih skupina, LAG je u samom 
postupku izrade LRS pokazao visoku razinu 
uvažavanja LEADER načela, kao i načela 
jednakih mogućnosti i ravnopravnosti za sve 
dionike. 
 
Strategija je od strane Upravnog odbora 
usvojena 25. ožujka, a od strane Skupštine 20. 
lipnja; te je 28. lipnja prijavljena na  Natječaj 
Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutra 
CLLD strategije“ iz PRR RH. Trenutno se 
provodi ocijenjivanje strategija od strane 
Agencije za plaćanja (APPRRR) te se  rezultati 
očekuju krajem listopada 2016.g.. Tada će 
LAG-u biti dodijeljena sredstva za daljnje 
funkcioniranje ureda i za provedbu projekata 
sa svoga područja, koji će biti u skladu sa 
Strategijom LAG-a.  

 
 

 
  

 

IZRAĐEN TEMELJNI STRATEŠKO-RAZVOJNI DOKUMENT 
LAG-a „VINODOL“ – LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA    

ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. 

U SKLADU S KRITERIJIMA 
PROPISANIM U PRR I PROVEDBENIM 
PROPISOM ZA PODMJERU 19.2., LAG 
ĆE OBJAVLJIVATI NATJEČAJE ZA 
MJERE PROPISANE U LRS, 
ZAPRIMATI, OCJENJIVATI I 
ODABIRATI PROJEKTE KOJIMA ĆE SE 
DODIJELITI POTPORA ZA 
DOSTIZANJE CILJEVA PREPOZNATIH 
U LRS. 
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LAG SUDJELOVAO NA: 

 Radionici za LAG-ove u organizaciji 
Hrvatske mreže za ruralni razvoj 
„Izrada lokalnih razvojnih strategija 
lokalnih akcijskih grupa“; Zagreb 
19.1.2016.g. 

 Radnom susretu LAG-ova i 
radionici u organizaciji LAG-a 
Zeleni bregi „Planiranje ruralnog 
razvoja i projekata u kontekstu 
izrade Lokalne razvojne strategije 
LAG-a za programsko razdoblje 
2014. – 2020.“ Marija Bistrica 11.- 
13.2.2016.g. 

 Radionici u organizaciji Mreže za 
održivi razvoj Hrvatske „Izrada i 
provedba lokalnih razvojnih 
strategija LAG-ova 2014.-2020.“ ; 
Orahovica 26.-28.2.2016.g. 

 Radionici „Izrada lokalnih razvojnih 
strategija - zajedničke teme i 
izazovi“ u organizaciji Hrvatske 
mreže za ruralni razvoj; Popovača 
7.3.2016.g. 

 Radnom susretu LAG-ova i 
radionici u organizaciji LAG-a 
Cetinska krajina "Transferi znanja u 
svrhu poboljšanja uspješnosti 
izrade i implementacije LRS“; Sinj 
18.-20.3.2016.g. 

 Radionici za LAG-ove u organizaciji 
Mreže za ruralni razvoj ministarstva 
poljoprivrede „Koraci u provedbi 
LRS LAG-ova 2014.-2020.“ ; 
Biograd na moru 27.- 29.5.2016.g. 

 Radionici za umrežavanje i izradu 
projektnih prijedloga za natječaj 
programa Europa za građane , u 
organizaciji Ureda za udruge Vlade 
RH; Rijeka, 17.6.2016.g. 

 Susretu / posjetu Veleposlanice 
Republike Makedonije Gradu 
Crikvenici, 29.6.2016.g. 

 Predstavljanju Programa mjera 
poticanja razvoja poljoprivrede i 
ribarstva na području Grada 
Crikvenice u 2016. g., 15.6.2016.g. 
u Crikvenici             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VINODOLSKOJ OPĆINI 
ODOBRENA 

BESPOVRATNA 
SREDSTVA ZA IZRADU 
PROGRAMA UKUPNOG 

RAZVOJA 
 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) 
dodijelila je Vinodolskoj općini 81.250,00 
kuna bespovratno, za izradu Programa 
ukupnog razvoja 2014.-2020. (skr. PUR).  

Odluka o Sredstvima koja su dodijeljena u 
sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima“, provedba 
operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje 
planova za razvoj jedinica lokalne 
samouprave”, u čijoj prijavi je pomogao i 
LAG „VINODOL“, donesena je u lipnju 
2016. godine. 

 

 
DEŽURSTVO PREDSTAVNIKA LAG-a 

“VINODOL” 

LAG je sa dežurstvima izvan sjedišta u 
Bribiru, započeo u lipnju 2014.g., od kada 
predstavnici LAG-a, redovno svaku drugu 
srijedu održavaju dežurstvo u prostorima 
Gradske uprave u Crikvenici. Od svibnja 
2016.g. svakog drugog i četvrtog 
ponedjeljka u mjesecu organizirano je  
dežurstvo predstavnika LAG-a 
„VINODOL“ u Bakru, Čavlima i Kostreni. 
Cilj je da svi zaintreresirani dobiju 
potrebne informacije o mogućnostima 
prijave na Natječaje iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 

 

 

RAZVOJNA VIZIJA LAG-a „VINODOL“ 
  

LAG „VINODOL“ – RURALNO PODRUČJE ODRŽIVOG DRUŠTVENOG RAZVOJA NA KOJEM SU STVORENI UVJETI ZA 

POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TURIZAM I KVALITETNU RURALNU INFRASTRUKTURU, POŠTUJUĆI POVIJESNO 

NASLJEĐE, PRIRODNU I TRADICIJSKU BAŠTINU – PODRUČJE PRIVLAČNO ZA ŽIVOT, RAD I ODMOR!     
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KOORDINACIJA LAG-OVA 
PRIMORSKO-GORANSKE 

ŽUPANIJE 

KOORDINACIJA LAG-ova 
PGŽ ŽUPANIJE 

 
Koordinacija LAG-ova Primorsko - goranske 
županije uspostavljena je u 2013.g., a 
ovogodišnji koordinator, LAG VINODOL, 
organizirao je prvi sastanak koordinacije LAG-
ova PGŽ u 2016.g. Sastanak  se održao 
12.5.2016.g. u Bribiru, u sjedištu LAG-a 
„VINODOL“. 
Koordinaciji su nazočili predstavnici 
Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i 
ruralni razvoj PGŽ, Centra za poljoprivredu i 
ruralni razvoj, LAG-ova Gorski kotar, 
„Kvarnerski otoci“, „Terra liburna“ i 
“VINODOL”, tvrtke Centum percent d.o.o. za 
savjetovanje i Poduzetničkog centra 
“VINODOL” d.o.o. 
U sklopu koordinacije voditelji LAG-ova su 
kroz kratke prezentacije predstavili LAG-ove 
Primorsko-goranske županije, te su upoznali 
nazočne s procesom izrade LRS, načinima 
prikupljanja podataka potrebnih za analizu 
stanja, problemima s kojima su se susreli 
prilikom izrade, ciljevima i odabranim 
mjerama kao i o projektima suradnje. 
Također, dogovorena je suradnja između 4 
LAG-a i PGŽ na izradi Programa ruralnog 
razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-
2020., provedbom kojeg će se omogućiti 
financiranje projektnih prijedloga koje nije 
moguće financirati putem Natječaja iz 
Programa ruralnog razvoja RH. 
Nakon sastanka sudionici koordinacije 
posjetili su Vinariju Pavlomir d.o.o., kao 
primjer dobre prakse te su upoznati sa 
Projektom „Dovršetak izgradnje podruma i 
kušaonice vina sa opremanjem kušaonice 
vinarije PAVLOMIR“ (osigurana sredstva iz 
„Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 
2014.-2018.“ kroz mjeru „Investicija u vinarije 
i marketing vina“) koji je prijavljen uz podršku 
i pomoć Primorsko-goranske županije, 
Poduzetničkog centra „VINODOL“ d.o.o. i 
LAG-a „VINODOL“. 

 

 
 

ODRŽANE 2 SJEDNICE 
SKUPŠTINE I 2 SJEDNICE 

UPRAVNOG ODBORA LAG-a 
 

ODRŽANE 2 SJEDNICE 
SKUPŠTINE I UPRAVNOG 

ODBORA LAG-a 
 

U prvoj polovini 2016. godine održane su dvije 
sjednice Upravnog odbora: 
 

 25. ožujka; na kojoj je usvojena 
Lokalna razvojna strategija LAG-a 
„VINODOL“ za razdoblje 2014.-
2020. sukladno Pravilniku o 
provedbi Podmjere 19.1. 
„Pripremna pomoć“ 

 20. lipnja; na kojoj je usvojena 
izmjena Lokalne razvojne 
strategije, radi usklađivanja sa 
Pravilnikom o provedbi Podmjere 
19.2., i koja je kao takva prijavljena 
na Natječaj „Provedba operacija 
unutra CLLD strategije“ 

 
Također održane su i 2 sjednice Skupštine 
LAG-a: 
 

 23. veljače; na kojoj je usvojeno 
financijsko izvješće za 2015.g. i  

 20. lipnja; na kojoj su donesene 
odluke o promijeni dva člana 
Upravnog odbora,  o usvajanju 
Lokalne razvojne strategije LAG-a 
„VINODOL“ 2014-2020., te odluke 
o učlanjenju u novoosnovani 
LAGUR/FLAG TUNERA i u Mrežu za 
ruralni razvoj (nacionalnu mrežu 
Ministarstva poljoprivrede) 

 

 
U NOVOM VINODOLSKOM ODRŽAN 
TEČAJ: POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I 

KLIMATSKE PROMJENE 

U Program ruralnog razvoja 2014-2020 (PRR) 
uvrštene su tri IAKS mjere: Mjere 10 
(Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene), 
11 (Ekološki uzgoj) i 13 (Plaćanja područjima s 
prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima).  
Izobrazba je obveza za sve korisnike M10 i 
M11. Nositelj obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva,odgovorna osoba ili voditelj 
proizvodnje na poljoprivrednom 
gospodarstvu obavezni su završiti izobrazbu u 
trajanju od 18 školskih sati.                                                                                                
Stečeno znanje doprinijeti će izbjegavanju 
situacija kada zbog kršenja obveza dolazi do 
smanjenja ili uskraćivanja potpore. Za 30-ak 
polaznika - poljoprivrednika, Izobrazba je 
održana u Gradskoj vijećnici Grada Novi 
Vinodolski 25.2. i 30.5.2016.g.,  provodila ju je 
Savjetodavna služba, uz pomoć LAG-a 
„VINODOL“.  

 

SASTANAK LAG-ova S RUŽOM TOMAŠIĆ 
 

LAG “VINODOL” je u petak 17.6.2016.g., na poziv Ruže Tomašić, Zastupnice u EU 
parlamentu, prisustvovao sastanku u Europskom uredu u Zagrebu. Gospođa Ruža Tomašić 
ugostila je Hrvatske LAG-ove i LAGUR-e, upoznala se s njiihovim poteškoćama, te će se u 
budućnosti zalagati za njihove interese u EU Parlamentu 
Predstavnici LAG-ova i LAGUR-a upoznali su EU parlamentarku s trenutnim poteškoćama i 
situacijom na svom području djelovanja kako bi što efikasnije zastupala problematiku i 
stajališta u Odboru za regionalni razvoj i Odboru za ribarstvo u Europskom parlamentu. Isto 
tako, LAG-ovi su na susretu bolje upoznati s mogućnostima koje nudi Europski parlament, 
kako bi zajedno identificirali i promovirali svoje ciljeve.  
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Dana 23.5.2016.g. u Crikvenici održana 
je osnivačka skupština Lokalne akcijske 
grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG 
(Fisheries local action group).  

LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i 
gospodarskog sektora u ribarstvu, 
preradi ribe i akvakulturi osnovano s 
ciljem razvoja ribarstva na lokalnom 
području kroz doprinos stvaranju, 
održavanju i poboljšanju radnih mjesta u 
ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju 
vrijednosti ribljim proizvodima. 
LAGUR će koristiti sredstava iz 
Operativnog programa za pomorstvo i 
ribarstvo u programskom razdoblju 2014. 
– 2020., u kojem je na raspolaganju 348,7 
milijuna Eura za projekte.  
Osnivanjem, LAGUR stječe pravo prijave 
na natječaj za pripremnu potporu, unutar 
koje je moguće ostvariti pravo na 700.000 
kn bespovratnih sredstava za razdoblje 
od 6 mjeseci, za poslovanje, pripremu 
Strategije i manje pilot projekte, kao što 
su npr. ribarski muzeji, izvlačenje 
brodova iz podmorja, pokretanje ribljih 
fast - foodova i sl. 
Po isteku navedenih 6 mjeseci, osnovani 
LAGUR prijaviti će se na natječaj iz 
Europskog fonda za pomorstvo i 
ribarstvo, iz kojega će moći koristiti 
sredstva do 2020.g. za provedbu 
projekata, kao što su npr. obnova 
ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, brod 
trgovina - plutajuća trgovina, riblji 
restoran na brodu sa pušnicom i 
ribarnicom, srednjoškolski projekt za 
održivo ribarstvo i sl. 
 
 
Osnivanje LAGUR-a TUNERA 
 
Ideja za osnivanjem LAGUR-a  (kao i sve 
potrebne pripremne radnje)  proizašla je 
iz LAG-a „VINODOL“, koji uspješno 
posluje od 2013.g.  LAG je okupio ribare, 
gradove i općine, lučke uprave i udruge 
kako bi surađivali i zajedno radili na 
osnivanju LAGUR-a, a kasnije i na 
projektima.  

Osnivači LAGUR-a su pet jedinica lokalne 
samouprave: Grad Bakar, Grad 
Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi 
Vinodolski, Općina Kostrena, koje čine 
ribarstveno područje LAGUR-a, kao i 
predstavnici gospodarskog sektora 
ribarstva i predstavnici civilnog sektora. 
Na osnivačkoj skupštini izabran je 
službeni naziv LAGUR-a - TUNERA, naziv 
koji je poveznica za cijelo područje 
LAGURA, koje je u prošlosti bilo poznato 
po tunerama. 
Također usvojeni su Poslovnik i Statut, 
izabran Upravni odbor, Predsjednik i 
Voditelj LAGUR-a TUNERA, koji je 
registriran kao Udruga. 
 
LAGUR-i u EU 
 
Za razliku od ostalih članica EU, 
Republika Hrvatska po prvi puta ulazi u 
ovaj način suradnje i organiziranja u 
ribarstvenom području po načelu 
lokalnog razvoja vođenog zajednicom. 
Takav oblik udruživanja uobičajen je u 
Europi s preko 300 LAGUR-a kao nositelja 
razvitka ribarskog gospodarstva u 
lokalnoj zajednici. 
 
Slijedeći koraci 
 
LAGUR-u TUNERA slijedi prijava na 
natječaj za pripremnu potporu 
Ministarstva poljoprivrede kroz koju će se 
pristupiti izradi Lokalne razvojne 
strategije ribarstvenog područja LAGUR-
a TUNERA. 

 
 

 

 

Tunera u Bakarcu 

 

 

Tunera u Selcu 
 

 

Osnivačka skupština LAGUR-a TUNERA 

 
 

  

OSNOVAN PRVI LAGUR/FLAG  U 
PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI! 

 
by [Article Author] 

Dana 23.5.2016.g. osnovana je prva LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 
U RIBARSTVU u Primorsko-goranskoj županiji – LAGUR TUNERA s 
ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području. 
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Na poziv Udruge Ruralno srce Plešivice, 
predstavnici LAG-a “VINODOL” i LAG-a 
SAVA  su 10.6.2016.g. boravili na Plešivici. 
Ideja za susretom na području Plešivice 
nastala je prilikom izlaganja članova Udruge 
Ruralno srce Plešivice na Adventskom sajmu 
autohtonih proizvoda u Crikvenici  
organiziranom od strane  LAG-a “VINODOL”. 
Cilj radnog susreta bio je da se u prijateljskom 
okruženju razmijene iskustva, ostvare 
kontakti i zainteresiranima predstavi Program 
ruralnog razvoja RH 2014.-2020., i 
mogućnosti prijavljivanja na natječaje kako bi 
se iskoristila EU sredstva.  
Voditeljica LAG-a “VINODOL” Silvana 
Manestar prezentirala je Mjere ruralnog 
razvoja, izabrane za poljoprivrednike.  Najviše 
zainteresiranih poljoprivrednika bilo je iz 
sektora vinogradarstva i vinarstva, budući da 
je Plešivički kraj nadaleko poznat po vinima. 
Također, želja prisutnih je ulaganje u razvoj i 
diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava 
u smjeru turizma, te im je u tu svrhu 
prezentirana Mjera 6 PRR, te Mjere koje 
raspisuje Ministarstvo turizma.  
Domaćini ovog susreta bili su Udruga Ruralno 
srce i Restoran Karlo sa Plešivice, koji su uložili 
značajan trud u ulozi domaćina susreta i time 
pokazali svoj kapacitet aktivnog i 
organiziranog civilnog društva, kojem je 
glavni cilj ruralni razvoj. 
LAG SAVA je novije osnovan LAG, te su 
predstavnici LAG-a “VINODOL” nesebično 
ponudili suradnju i pomoć, te razmijenili 
vlastita iskustva s voditeljicom LAG-a SAVA 
Majom Čičko. 
Članovi Udruge Ruralno srce Plešivice 
predstavili su svoj rad u zajednici, te upoznali 
prisutne s tradicijskom baštinom Plešivičkog 
kraja, proizvodima i gastronomijom, te 
tradicijom bavljenja poljoprivredom, 
posebice vinogradarstvom i vinarstvom. 
 

 

PROVEDENE 3 
IZOBRAZBE O 

SIGURNOM 
RUKOVANJU S 

PESTICIDIMA I PRAVILNOJ 
PRIMJENI PESTICIDA 

Da bi stanovnicima svoga područja olakšali 
primjenu Zakona o održivoj uporabi pesticida 
(NN 14/14), u kojem je propisano da su 
korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni imati 
položenu Izobrazbu o sigurnom rukovanju i 
pravilnoj primjeni pesticida, LAG je 
organizirao 3 Izobrazbe, koje je provelo 
učilište za obrazovanje odraslih  „Apis“, a 
predavanja su održana u Novom 
Vinodolskom, Bribiru i Hreljinu. Izobrazbu i 
ispite je uspješno završilo oko 100 polaznika, 
koji sa svojim iskaznicama mogu  kupovati i 
primjenjivati sredstva za zaštitu bilja – 
pesticide.  
Prema iskazanom interesu, LAG „VINODOL“ 
će i dalje organizirati izobrazbe, prijave su u 
tijeku, a zainteresirani se mogu prijaviti na e-
mail lag.vinodol@gmail.com ili na mob. br. 
091/ 63 66 441. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POTPISAN SPORAZUM O 
SURADNJI LAG-ova 

„VINODOL“ I “TERRA 
LIBURNA”  ZA 

ZAJEDNIČKO PLANIRANJE 
RURALNOG RAZVOJA 

GROBINŠTINE 
 
 

U Bribiru je 12. svibnja 2016.g. potpisan 
„Sporazum o suradnji LAG-a „VINODOL“ i 
LAG-a „Terra liburna“ za područje Općine 
Čavle I Općine Jelenje. LAG „ VINODOL“ je 
ovim sporazumom uspostavio trajnu suradnju 
s LAG-om „ Terra liburna “ u cilju razvoja ovih 
općina temeljenom na odrednicama ruralnog 
razvoja i LEADER/CLLD pristupa.  Općina 
Čavle i Općina Jelenje dio su mikroregije 
Grobničkog polja, doline Rječine i Grobničkih 
Alpi, no spadaju u dva različita LAG-a. Zbog 
ove specifičnosti potpisan je Sporazum kojim 
će se omogućiti bolja i uspješnija suradnja 
uključenih LAG-ova, a time i kvalitetniji  
ruralni razvoj ovog područja sukladno 
njegovim specifičnim potrebama i 
mogućnostima, kao i provedba Programa 
ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i provedba 
Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova. 
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