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Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju nakon 
završene administrativne kontrole te 
završenog postupka rješavanja po 
prigovorima izdala je Odluku o odabiru 
LAG-a za 54 lokalne akcijske grupe za 
provedbu lokalnih razvojnih strategija 
(LRS) tijekom trajanja Programa 
ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 
2020.   

U skladu s člankom 5.  stavkom 
9. Pravilnika , Agencija za plaćanja 
provela je postupak uvećanja javne 
potpore uslijed viška raspoloživih 
sredstava, a nakon provedenog postupka 
uvećanja u skladu s člankom 18. stavkom 
7. Pravilnika, formirana je konačna rang 
lista. 

Lokalnim akcijskim grupama koje su 
zadovoljile i ispunile uvjete i kriterije 
propisane Pravilnikom i Natječajem 
ukupno je dodijeljeno 463.096.948,70 
HRK  za provedbu podmjere 19.2. 
»Provedba operacija unutar CLLD 
strategije« (provedba LRS), podmjere 
19.3. »Priprema i provedba aktivnosti 
suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. 
»Tekući troškovi i animacija« iz PRR 
2014. – 2020«. 

Navedeno znači da će LAG-ovi imati 
pravo na raspisivanje “LAG natječaja” za 
mjeru, podmjeru, tip operacije koji je 
naveden u odabranoj lokalnoj razvojnoj 
strategiji (LRS) i namijenjen je 
nositeljima projekta na području LAG-
a.  Samim time CLLD (Community- led 
local development) pristup dobiva na 
važnosti budući je riječ o “bottom up” 
principu (odozdo prema gore) unutar 
kojeg se stvaraju uvjeti za kreiranje i 
provedbu održive razvojne politike u 
ruralnim područjima. 

54 odabrana LAG-a pokrivaju 516 
jedinica lokalne samouprave, s ukupno 
6161 naseljem, a čine populaciju od oko 
2,2 milijuna ljudi. 

 
Temeljem Odluke LAG-u „VINODOL“ 
dodjeljena su sredstva javne potpore za 
provedbu Podmjere 19.2. „Provedba 
operacija unutar CLLD strategije“, 
Podmjere 19.3. „Priprema i provedba 
aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 
19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar 
Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u 
okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni 
razvoj pod vodstvom zajednice) u iznosu 
od 8.066.322,18 kn. 

LAGUR-u TUNERA 
DODJELJENO 700.000,00 

HRK 
 

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava u okviru 
Mjere III.1. „Pripremna potpora“ u okviru 
Operativnog programa za pomorstvo i 
ribarstvo Republike Hrvatske za programsko 
razdoblje 2014.-2020.  Lokalnoj akcijskoj 
grupi u ribarstvu TUNERA dodjeljena je 
potpora u maksimalnom iznosu od 
700.000,00 HRK. 

Odobrena sredstva koristiti će se za akcije 
osposobljavanja za lokalne dionike, za 
troškove povezane sa izradom LRSR kao i za 
administrativne troškove. 

 

 

 

ODLUKA O ODABIRU – LAG-u „VINODOL“ DODJELJENO 

8.066.322,18 HRK 

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-podmjere-19-2-provedba-operacija-unutar-clld-strategije-podmjere-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-i-podmjere-19-4-tekuci-troskovi-i-animacija-unu/
http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-podmjere-19-2-provedba-operacija-unutar-clld-strategije-podmjere-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-i-podmjere-19-4-tekuci-troskovi-i-animacija-unu/
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Drugi hrvatski ruralni parlament 

 

Predsjednik LAG-a „VINODOL“ Ivica Jerčinović i zaposlenici LAG-a 
"VINODOL" Silvana Manestar, voditeljica i stručni suradnici Marija 
Kolar i Marjan Baričević  aktivno su sudjelovali na 2. Hrvatskom 
ruralnom parlamentu održanom 20.-22.travnja u Sv. Martinu na Muri, 
u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj. 

Na parlamentu je sudjelovalo oko 300 sudionika, među kojima i 
predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju, predstavnici raznih mreža, 
predstavnici civilnog društva, te LAG-ova iz cijele Hrvatske, kao i 
Slovenije, Njemačke i Nizozemske. 

Na ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imali su priliku 
utjecati na politiku i provedbu ruralnog razvoja te jačati veze i 
partnerstva. 

Drugi Hrvatski ruralni parlament sastojao se od Plenarne sjednice 
HRP-a, rada u malim grupama na principu World cafea, predstavljanja 
hrvatskih ruralnih prostora i gastro ponude hrvatskog sela, tematskih 
radionica, panel rasprave, terenskih tematskih radionica, kao i 
prezentacije rezultata terenskih radionica. 

Zaključci svih sudionika ruralnog parlamenta objedinjeni su u 
Deklaraciji 2.HRP-a  koja je donešena posljednjeg dana parlamenta. 

 

 

Cilj nacionalnog ruralnog parlamenta je čuti i uvažiti glas 
ruralnih zajednica. Ruralni parlamenti europskih zemalja 
postaju istinski izraz participativne demokracije. Na 
ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imaju 
priliku utjecati na politiku i provedbu ruralnog razvoja te 
jačati veze i partnerstva. 
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Predstavnici LAG-a „VINODOL“ sudjelovali su 
na „Danu otvorenih vrata u Staroj Sušici 
29.03.2017.g u organizaciji Centra za 
poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. 

Sve prisutne pozdravili su ravnatelj Centra 
Dalibor Šoštarić, Župan Primorsko – goranske 
županije Zlatko Komadina  i načelnik Općine 
Ravna Gora Anđelko Florijan. 

U sklopu „Dana otvorenih vrata u Staroj 
Sušici“ ravnatelj Centra Dalibor Šoštarić 
predstavio je rad samog Centra. Potom su 
predstavnici LAG-ova „VINODOL“, Gorski 
kotar,  Kvarnerski otoci i Terra Liburna 
upoznali zainteresirane sa svojim radom i 
planovima, te predstavili Mjere ruralnog 
razvoja RH 2014-2020.  

Također, predstavnik podružnice 
Savjetodavne službe PGŽ predstavio je rad 
službe, kao i buduće aktivnosti.  

Cilj projekta je da se Dan otvorenih vrata 
održava jednom mjesečno kako bi 
poljoprivrednici mogli doći do informacija, 
bilo u vezi njihovog osobnog interesa oko 
problema u poljoprivredi i poljoprivrednog 
zemljišta, ili pak vezano uz mogućnosti 
kandidiranja za europske fondove te 
edukacije i usavršavanja iz različitih grana 
poljoprivrede. 

Dan otvorenih vrata održavati će se svakog 
zadnjeg tjedna u mjesecu kako bi motivirali 
lokalno stanovništvo i poljoprivredna 
gospodarstva da ih posjete i postave im 
pitanja koja ih zanimaju. 

 

 

DORUČAK SA 
HRVATSKIH FARMI   

 

 

Djelatnici LAG-a „VINODOL“ prisustvovali su 
Doručku s hrvatskih farmi u Opatiji koji se 10. 
ožujka 2017.g. održao u Opatiji u Grand hotelu 
4 opatijska cvijeta. 

Ministar Tomislav Tolušić otvorio je Doručak s 
hrvatskih farmi u Opatiji na kojemu su 
poslužene tradicionalne domaće namirnice 
mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, med, i kruh, 
označene znakovima Mlijeko hrvatskih farmi, 
Meso hrvatskih farmi, Jaja hrvatskih farmi, 
Med iz Lijepe naše i Kruh hrvatskih polja i 
proizvodi iz Primorsko-goranske županije. 

Ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije 
Zdravko Barać predstavio je sustave 
dobrovoljnog označavanja poljoprivrednih 
proizvoda oznakama Mlijeko hrvatskih farmi, 
Meso hrvatskih farmi, Jaja hrvatskih farmi, 
Med iz Lijepe naše, Kruh i Brašno hrvatskih 
polja, koje Hrvatska poljoprivredna agencija 
provodi od 2009. godine. 

Sudionicima Doručka s hrvatskih farmi u 
Opatiji dobrodošlicu pozdravnim govorom 
izrazio je predsjednik Županijske skupštine 
Primorsko-goranske županije Erik Fabijanić. 

S područja LAG-a „VINODOL“ na doručku su 
posjetitelji mogli kušati med OPG Komadina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIONICA “7 KORAKA 
DO KREDITA” 

 

 

Djelatnici LAG-a „VINODOL“, voditeljica 
Silvana Manestar i stručni suradnici Marija 
Kolar i Marjan Baričević prisustvovali su 
radionici „7 koraka do kredita“ koja se u 
organizaciji Grada Bakra, LAG-a „VINODOL“ i 
Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Područni 
ured za Primorje i Gorski kotar održala 25. 
svibnja 2017.g. u Bakru. 

Sudionici radionice stekli su potrebna znanja i 
vještine potrebne za natjecanje, pregovaranje 
i korištenje kredita, kao i za lakše 
razumijevanje procesa traženja i odobrenja 
kredita kao izvora financiranja rasta i razvoja 
poslovanja. 

Na radionici su sudjelovali postojeći i budući 
poduzetnici, predstavnici JLS-a kao i 
predstavnici Poduzetničkog centra „Vinodol“ 
d.o.o.  i LAG-a „VINODOL“. 

Radionica se sastojala od teorijskog i 
praktičnog dijela (prezentacije i vježbe), a 
voditelj radionice je bila gđa. Vesna Bartolović 
Stančić, voditeljica Područnog ureda HBOR-a 
za Primorje i Gorski kotar. 

 
 
 
 
 

  

 
DAN OTVORENIH VRATA U 

STAROJ SUŠICI 
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POSLOVNI UZLET GRADA 
CRIKVENICE 

 

Djelatnici LAG-a „VINODOL“ sudjelovali su na 
manifestaciji Poslovni uzlet grada Crikvenice 
koju po prvi puta organizira Poslovni dnevnik 
u suradnji s Gradom Crikvenicom. U sklopu 
Poslovnog uzleta organizirane su besplatne 
radionice za poduzetnike, obrtnike i 
ugostitelje s ciljem unapređenja njihovih 
poslovnih znanja i mogućnosti u područjima 
ugostiteljstva i turizma.  

Poslovni uzlet grada Crikvenice održao se 28. 
travnja 2017. u Hotelu Omorika. Manifestaciju 
su otvorili gospodin Vladimir Nišević, glavni 
urednik Poslovnog dnevnika, gospodin Damir 
Rukavina, gradonačelnik Crikvenice te 
gospodin Dino Manestar predsjednik Uprave 
Jadran d.d.. 

Nakon otvaranja i pozdravnih govora 
uslijedila je tradicionalna panel diskusija o 
razvoju turizma u Crikvenici na kojoj su 
sudjelovali gospodin Damir Rukavina, 
gradonačelnik Grada Crikvenice,  gospođa 
Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ 
Kvarnera, gospođa Marijana Biondić, 
direktorica TZ Crikvenice, gospođa Vlasta 
Brozičević, prim.dr.med. i gospodin Marjan 
Karlić, direktor Hostela Karlovac d.o.o. - 
Selce.  

Nakon panel diskusije uslijedila je  radionica 
Umijeće rada s gostima u ugostiteljstvu i 
turizmu. Predavač je bila gospođa Marija 
Kalinić,  direktorica i vlasnica tvrtke Eppur si 
muove koja je specijalizirana za poslovne 
edukacije, razvoj i implementaciju sustava 
upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj 
potencijala pojedinaca i timova. U svojoj 
interaktivnoj radionici gospođa Kalinić 
prikazala je očekivanja turista, sve aspekte 
kvalitetne usluge te kako utjecaj osobnih 
stavova i uvjerenja može utjecati na kvalitetu 
rada s gostima. Također, poseban naglasak je 
dan na verbalnu i neverbalnu komunikaciji u 
radu s gostima te na komunikaciji s gostima u 
situacijama prigovora i reklamacija. 

Drugog dana održan je Festival 
poduzetništva, obrta i OPG-a Moja poduzetna 
Hrvatska na kojem su brojni posjetitelji mogli 
kušati i kupiti proizvode iz svih krajeva 
Hrvatske. 

Manifestacija je završila koncertom Ivana 
Zaka. 

 

 

 

  

 

 

 

POSLOVNI UZLET GRADA 
BAKRA 

 

Djelatnici LAG-a „VINODOL“ prisustvovali su 
Poslovnom uzletu grada Bakra, manifestaciji 
s besplatnim programima potpore za 
poduzetnike, obrtnike i ugostitelje s ciljem 
unapređenja njihovih poslovnih znanja i 
mogućnosti. U premijernom uzletu u Bakru 
svi polaznici imali su priliku naučiti nešto novo 
i korisno iz područja poduzetništva, turizma i 
fondova Europske unije. 

Nakon pozdravnih govora domaćima održana 
je panel diskusija s temom „Razvoj turizma i 
poduzetništva u Bakru“ na kojoj su sudjelovali 
gospodin Vladimir Nišević - glavni urednik 
Poslovnog dnevnika i gospodin Tomislav 
Klarić - gradonačelnik Bakra te mnogi drugi 
lokalni stručnjaci iz Industrijske zone Bakar.  

Nakon diskusije uslijedila je trosatna 
radionica u kojoj su svi posjetitelji kroz 
interaktivni pristup i komunikaciju sa 
stručnom predavačicom Mirelom Lišinović iz 
tvrtke PJR mogli proširiti svoje znanje i naučiti 
nešto novo o projektima i sredstvima iz EU 
fondova. Na radionici s temom „Kako napisati 
projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU 
fondova?“ Mirela Lišinović pružila je uvod u 
osnove i pravila EU fondova, koji su aktualni 
natječaji, koji je način prijave te na čemu se 
dobivaju i gube bodovi. 
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Radionica za tip operacije  
6.3.1. 

Djelatnici LAG-a „VINODOL“ 
prisustvovali su informativnoj 
radionici za tip operacije 6.3.1. 
“Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava” koja 
se 13.02.2017.g. održala u Hrvatskoj 
gospodarskoj komori u Rijeci. 

Djelatnici Ministarstva poljoprivrede, 
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju, 
Savjetodavne službe te porezna 
stručnjakinja upoznali su korisnike s 
načinom provedbe drugog natječaja 
za podmjeru 6.3., predstavili su teme 
vezane uz postupak prijave na 
natječaj, izradu poslovnog plana, 
izračun ekonomske veličine 
poljoprivrednog gospodarstva te 
obvezama korisnika glede poreznog 
aspekta. 

 

Izobrazba o sigurnom rukovanju 
pesticidima 

24. i 25.02.2017.g u organizaciji Grada 
Bakra i LAG-a “VINODOL” u Domu 
kulture na Praputnjaku održana je 
izobrazba o sigurnom rukovanju s 
pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. 
Izobrazbu su provodili djelatnici  Učilišta 
za obrazovanje odraslih APIS iz Velike 
Gorice. 

 

 

Radionica za tip operacije 
7.4.1. Opatija 

Djelatnici LAG-a „VINODOL“ 
prisustvovali su na EU info danu s 
prezentacijom o mogućnostima 
ulaganja u okviru Programa ruralnog 
razvoja RH 2014.-2020. koji se u 
organizaciji Regionalnog 
koordinatora – Upravnog odjela za 
regionalni razvoj, infrastrukturu i 
upravljanje projektima održao 10. 
ožujka 2017.g. u Vili Antonio u 
Opatiji. 

U okviru EU info dana predstavnici 
Ministarstva poljoprivrede i Agencije 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju detaljno su 
predstavili  mjeru 7. „Temeljne usluge 
i obnova sela u ruralnim područjima“, 
podmjera 7.4. „Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“ – provedba 
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“.  

 

 

 

 

 

Akcija čišćenja Duplja 

 

Predsjednik i djelatnici LAG-a 
„VINODOL“ sudjelovali su 
08.04.2017.g. u ekološkoj akciji 
čišćenja okoliša odlagališta 
neopasnog otpada “Duplja”, u 
zelenom zaleđu Novog Vinodolskog. 

U akciji je sudjelovalo oko 150 
sudionika. 

Čistilo se veliko i široko područje 
ispred i do deponije Duplja, ponajviše 
od najlon vrećica koje je jaki vjetar s 
Duplje “prosuo” tim područjem, čak i 
do Novog Vinodolskog. 

Skupljeno je oko 500 velikih vreća 
otpada, koje su po strmom, 
kamenitom i grmovitom terenu nosili 
sudionici do ceste, gdje su odlagane u 
kontejnere i dalje odvožene od strane 
djelatnika KTD-a Ivanj. 

Akcija je bila dobro pripremljena i 
koordinirana te je teren nakon 
čišćenja ostao čist, bez vrećica i 
ostalog otpada, što je prije akcije 
davalo vrlo ružnu sliku. 

Koordinator akcije je bio Velimir 
Piškulić, gradonačelnik Grada Novog 
Vinodolskog, istaknuvši zadovoljstvo 
odrađenom akcijom. 
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POTPISANI UGOVORI O 
SUFINANCIRANJU RADA LAG-

ova PGŽ U 2017.g. 

8. lipnja u Maloj vijećnici Grada Krka 
zamjenik župana Petar Mamula i 
predstavnici četiriju lokalnih akcijskih 
grupa s područja Primorsko-goranske 
županije potpisali su ugovore o 
sufinanciranju rada LAG-ova. 

Uz zamjenika Mamulu, ugovore su 
potpisali predsjednik LAG-a “VINODOL” 
Ivica Jerčinović, predsjednik LAG-a 
Kvarnerski otoci Zdenko Kirinčić i 
predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela 
Cvjetković. 

PGŽ sufinancira rad LAG-ova s ciljem 
jačanja kapaciteta informiranja i 
edukacije poduzetnika i javnog sektora 
za prijavu na natječaje za korištenje 
sredstava iz programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske. Svakom LAG-u 
dodijeljeno je 100.000 kuna. 

LAG-ovi će sudjelovati u aktivnostima 
edukacije i organizacije stručnih skupova 
i prezentacija u suradnji s PGŽ i Centrom 
za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Primorsko-goranske županije. 
Organizirat će edukacije za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, za 
osnivanje i poslovanje zadruga te 
sudjelovati u aktivnostima promocije 
proizvođača autohtonih proizvoda s 
područja Primorsko-goranske županije u 
suradnji s drugim lokalnim akcijskim 
grupama i Centrom za poljoprivredu i 
ruralni razvoj Primorsko-goranske 
županije. 

 

 

 

KONFERENCIJA ZA NOVINARE 
U PGŽ 

U sjedištu Županije predstavnici lokalnih 
akcijskih grupa s područja Primorsko-
goranske županije održali su konferenciju 
za novinare na kojoj su objavili rezultate 
natječaja Programa ruralnog razvoja RH 
2014.-2020. u okviru mjere 19 LEADER, 
kojom je LAG-ovima dodijeljeno više od 
463 milijuna kuna, od čega LAG-ovima u 
PGŽ više od 34 milijuna kuna. Naši LAG-
ovi bili su visoko rangirani i ocijenjeni u 
svojim prijavama kao i njihove Lokalne 
razvojne strategije. 
 
"Primorsko-goranska županija je u 
proteklom mandatnom razdoblju 
prepoznala važnost LAG-ova u 
budućnosti te je poduprla njihov rad s 1,1 
milijuna kuna što je u dobrom djelu 
dovelo do toga da su postigli dobre 
rezultate te se nadam da će tako nastaviti 
i u budućnosti. Ova sredstva o kojima 
danas pričamo bit će usmjerena na 
poljoprivredne aktivnosti, mladim 
poljoprivrednicima, malim 
poljoprivrednicima ali isto tako i ljudima 
koji svoj rad žele diversificirati van 
poljoprivredne proizvodnje i baviti se 
nekim drugim vidovima aktivnosti 
kojima se mogu baviti u ruralnom 
prostoru Primorsko-goranske županije" 
rekao je zamjenik župana gospodin Petar 
Mamula. 
 
LAG-u "VINODOL" Agencija za plaćanja 
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju je dodijelila 8.066.322,18 HRK za 
provedbu lokalne razvojne strategije 
tijekom trajanja PRR RH 2014. – 2020. 
Glavna aktivnost rada LAG-a u razdoblju 
do 2020.g. očitovati će se u raspisivanju 
natječaja putem kojih će se sredstva iz 
LRS dodjeljivati korisnicima mjera koji će 
udovoljavati uvjetima budućih natječaja. 
Predsjednik LAG-a Vinodol Ivica 
Jerčinović istaknuo je kako će se većina 
sredstava iskoristiti za potporu malih 
poljoprivrednih gospodarstava kako bi se 
vratila poljoprivreda na područje 
Vinodola. Također je istaknuo da se veliki 
naglasak stavlja na poduzetničke 
projekte istaknuvši kao je već na području 
LAG-a prijavljeno 6 projekata, od kojih su 
4 na "Mjeri 7-temeljne usluge" gdje su 

prijavitelji jedinice lokalne samouprave 
te 3 projekta gdje je prijavitelj vinarija 
Pavlomir. 
 
Pročelnica UO za turizam, poduzetništvo 
i ruralni razvoj Melita Raukar predstavila 
je Županijski Program provedbe mjera 
ruralnog razvoja 2017-2020.g. usvojen u 
prosincu 2016.g na Skupštini, u čijoj su 
izradi sudjelovali LAG-ovi. Od novih 
mjera pročelnica je napomenula potporu 
malim poljoprivrednim gospodarstvima 
kako bi stekli početne osnove za bilo 
kakvu daljnju mogućnost prijave na 
nacionalne programe, potpore za nabavu 
opreme i potpore za unaprjeđenje 
turizma.                        
 

 

PREDSTAVLJANJE 
PROGRAMA  MJERA POTICANJA 
RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA 

PODRUČJU GRADA CRIKVENICE ZA 
2017. g. 

25.04.2017.g. u Gradskoj vijećnici u Crikvenici 

prisustvovali smo prezentaciji gradskih mjera 

za poticanje poduzetništva, poljoprivrede I 

ribarstva. U svrhu realizacije programa, i ove 

godine bili su raspisani javni pozivi za 

dobivanje bespovratnih potpora namijenjenih 

malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, 

zadrugama, vlasnicima OPG-ova i ribarima s 

područja Grada Crikvenice. 

 

http://lag-vinodol.hr/wp/?p=1397
http://lag-vinodol.hr/wp/?p=1397
http://lag-vinodol.hr/wp/?p=1397
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