
LAG-ovi KAO NOSITELJI 
RAZVOJA RURALNIH 

ZAJEDNICA 
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LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) 
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• Udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, 

građane, organizacije civilnog društva, gospodarski sektor 

i druge oblike organiziranja 

• Svrha:  

 promicanje održivog ruralnog razvoja 

 uspostava partnerstva svih sektora i povezivanje svih 

razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je 

osnovan LAG  

 



LAG se temelji na LEADER pristupu 
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„Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” 

„Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva”  

„Odozdo prema gore” 

 

• Mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja EU 

• Temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima 

upravljaju LAG-ovi 

• Povezivanje javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji imaju 

zajedničke ciljeve i prioritete  

                                                        održivi ruralni razvoj  

(ekološki, društveni i gospodarski aspekti razvoja ruralnog područja) 

 



LAG-ovi U REPUBLICI HRVATSKOJ 
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• Ukupni broj LAG-ova u RH – 65 

 

• Odabrani LAG-ovi  

(sufinancirani iz IPARD-a):  

30 LAG-ova u 1. natječaju  

12 LAG-ova u 2. natječaju 

 



LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) 
MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 
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• 22. listopada 2012. godine održana 

Osnivačka skupština u Sv. Jurju na Bregu 

• LAG objedinjava osam općina zapadnog 

dijela Međimurske županije:  

Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, 

Strahoninec, Sv. Juraj na Bregu,  

Sv. Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova  

• Površina 227,48 km² 

• Broj stanovnika 32.905  

• Broj naselja 69 



Članovi LAG-a 
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• Članovi LAG-a mogu biti fizičke i pravne osobe 

• Moraju imati prebivalište, biti registrirani ili imati registriranu 

podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG 

• LAG Međimurski doli i bregi ima 51 člana (lipanj 2014.) 
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Broj članova LAG-a

Nedelišće

Sv. Juraj na Bregu

Gornji Mihaljevec

Strahoninec

Sv. Martin na Muri

Štrigova

Šenkovec

Selnica



Članovi LAG-a 
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• Struktura članstva prema sektorima: 

 civilni sektor – udruge i fizičke osobe (25 člana) 

 gospodarski sektor – OPG, d.o.o., obrt (17 članova) 

 javni sektor – JLS i javne ustanove (9 članova) 

 

… korisnici LAG-a mogu biti svi stanovnici prostora koji pokriva 

LAG: besplatni savjeti, pomoć i dio besplatnih aktivnosti,… 

… ali članovi LAG-a mogu koristiti daleko više besplatnih 

aktivnosti (e-bilten, edukacije, sajmovi, studijska putovanja,…) 



Lokalna razvojna strategija LAG-a 

Međimurski doli i bregi (LRS) 
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• Strateško planiranje je provedeno u razdoblju od siječnja do 

ožujka 2013. godine  održano ukupno sedam radionica na 

kojima je sudjelovalo 78 osoba - predstavnika javnog, 

gospodarskog i civilnog sektora 

• LRS je prijavljena na natječaj M202 IPARD programa  LAG 

je odabran u prvom krugu natječaja (zajedno s 30 drugih LAG-ova 

u Hrvatskoj) 

• 18. srpnja 2013. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju  LAG postaje akreditiran 

• Na raspolaganju LAG ima ukupno 900.000,00 kuna u dvije 

godine (do 18.07.2015.) 

 



Prihvatljivi troškovi/aktivnosti  

u mjeri 202 IPARD programa 
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• Podmjera 1 „Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG 

područja” 

 Izrada studija za područje LAG-a 

 Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a 

 Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija 

promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a 

Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na 

seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima 

 

• Podmjera 2 „Provedba lokalnih razvojnih strategija” 

 Poslovanje LAG-a: plaće zaposlenika, najam ureda i režijski izdaci, 

uredski materijal, nabava opreme, usluge 



Što smo do sada radili… 
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• Provedene besplatne edukacije za članove LAG-a u suradnji s 

Programom JAKO 

• Informiranje članova LAG-a  e-bilten 

• Izrađeni promotivni materijali 

• Radionica u Toplicama Sveti Martin s Ministarstvom poljoprivrede 

(Program ruralnog razvoja 2014 – 2020) 

• Sudjelovanje na sajmu MESAP 2014. sa članovima LAG-a i 

popratne prezentacije tijekom sajma 

• LAG Summer festival u Biogradu na Moru 

• Sudjelovanje na raznim edukativnim aktivnostima za LAG-ove 

diljem Hrvatske 

• Sudjelovanje u aktivnostima Hrvatske mreže za ruralni razvoj 

• Partnerstvo na projektima 

• Izdana 4 Pisma preporuke projektima s područja LAG-a 

 



Planirane aktivnosti LAG-a (kratkoročno) 
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• Aktivnosti za civilni, gospodarski i javni sektor s temama koje su 

bitne i aktualne za razvoj i jačanje kapaciteta pojedinog sektora 

• Izrada Studije razvojnih potreba i razvojnih inicijativa na 

području LAG-a Međimurski doli i bregi, edukacija za civilni 

sektor o novim zakonima za neprofitne organizacije, edukacije za 

pisanje projekata, edukacija za poljoprivredna gospodarstva o 

dopunskim djelatnostima, prezentacija primjera dobre prakse od 

strane drugih LAG-ova, studijsko putovanje s primjerima uspješno 

provedenih projekata, sudjelovanje na sajmovima i drugim 

aktivnostima za LAG-ove, organizacija promotivnih događanja 

diljem LAG-a,… 

• Promocija LAG-a i LEADER pristupa 



LAG i LEADER mjere u novom programu 

ruralnog razvoja (2014.-2020.) 
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1) Pripremna pomoć – izrada nove strategije razvoja po 

novom Programu ruralnog razvoja krajem 2014. godine 

2) Provedba operacija unutar CLLD strategije (Community 

Led Local Development) - LAG odabire projekte za 

financiranje na svojem području  projekti moraju biti u 

skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom 

ruralnog razvoja 

3) Priprema i provedba projekata suradnje LAG-a 

4) Tekući troškovi i animacija 
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LAG nije još jedna razvojna agencija  

LAG-a je podrška i koordinator 

 

LAG je projekt suradnje općina koje su njegovi osnivači 

 

Cilj je ruralni razvoj područja LAG-a s jedinstvenom vizijom 

„Najpoželjnija sredina za život i rad” 
 



Kontaktirajte nas: 
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LAG Međimurski doli i bregi 

Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće 

 

http://www.lag-medjimurskidoliibregi.hr 

 

098/9323599 Vedrana Horvat, voditelj LAG-a 

091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a 

 

lag.mdib@gmail.com 

 

Šaljite prijedloge, primjedbe, upite…. 


