
Prilog 12 Aktivnosti LAG-a Gorski kotar od njegova osnivanja do provedbe Mjere 

202 IPARD programa  

travanj 2008. 

Održana radionica za formiranje LAG-a na području Gorskog kotara  s ciljem 

upoznavanja sudionika s elementima ruralnog razvoja i načelima LEADER 

pristupa 

svibanj 2008. 

Održan prvi sastanak LAG-a na kojem se raspravljalo o temeljnim pravilima 

funkcioniranja LAG-a te su oformljene radne grupa za izradu plana aktivnosti. 

Također, LAG se prvi puta predstavio široj javnosti. 

Do studenog 2009. godine ovakvih je sastanak održano ukupno 18, a na 

svakom sastanku dogovorene su aktivnosti koje će se provoditi (prezentacije, 

konferencije, izrada analize stanja itd.), podnosili su se izvještaji o veće 

provedenim aktivnostima, studijskim putovanjima itd. 

Organizirano je prvo studijsko putovanje u Češku Republiku na kojem je 

sudjelovalo pet članova LAG-a s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse 

čeških LAG-ova. 

rujan 2008. 

Prvo predstavljanje sporazuma o suradnji s JLS Gorskog kotara, odnosno Izjava 

o partnerstvu, donesena je odluka o službenom nazivu LAG-a i dogovorena je 

izrada web stranice. Također, donesena je odluka o najprihvatljivijem pravnom 

obliku LAG-a (udruga). 

listopad 2008. Proveden odabir likovnih uradaka za grafički identitet LAG-a 

studeni 2008. 
Predstavljanje rezultata analize resursa po sektorima te je započet rad na 

SWOT analizi. 

prosinac 2008. 

Svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji sa svih devet 

gradonačelnika/načelnika s područja LAG-a – 13. prosinca 

Osnivačka skupština LAG-a – 17. prosinca 

siječanj 2009. 

Sudjelovanje na radionici „Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška 

provedbi SAPARD/IPARD programa“ vezanih uz prezentaciju dosadašnjih 

iskustava LEADER pristupa   

Sudjelovanje LAG-a na seminaru „Organizacija i financiranje regionalnog 

managementa“ u Leipzigu. 

Izabrano idejno rješenje pečata LAG-a 

ožujak 2009. 

U svim JLS Gorskog kotara održane su prezentacije i javne rasprave s lokalnim 

stanovništvom o razvojnim prioritetima koji su proizašli iz analize stanja te su 

predstavljeni prioriteti, mjere i aktivnosti (koji su u travnju već bili usvojeni) 

travanj 2009. 
Svim JLS s područja LAG-a povodom prve godine djelovanja LAG-a svečano je 

uručen uokviren Sporazum o suradnji (22. travnja) 

svibanj 2009. 

Izrada financijskog plana te uklapanje dijelova u Strategiju 

Razmatranje raznih ideja članova o potencijalnim projektima i dogovorena je 

provedba projekta „Info LAG Gorski kotar“ 

Održana je radionica „Pisanje prijedloga projekata“ (SMART) 



lipanj 2009. 

Tri člana LAG-a sudjelovala na „Treningu za animatore lokalnog partnerstva“ u 

suradnji s PREPARE-om 

Studijsko putovanje u Moravsku (Češka) 

srpanj 2009. 
LAG objavio prvi javni poziv za odabir fotografija s temom „Gorski kotar“ u 

svrhu izrade kalendara za 2010. godinu 

listopad 2009. Priprema i prijava na natječaj IPA INFO 2008. 

studeni 2009. 

Izrađena i tiskana „Osnovna analiza stanja za područje Gk 2009.“ – 30. 

studenog 

Napravljena konačna verzija „Strateškog plana održivog razvoja Gorskog 

kotara 2010.-2013.“ – 30. studenog 

veljača – studeni 2010. 

Studijsko putovanje u Austriju (Istočni Tirol) s ciljem prikupljanja austrijskih 

iskustava, znanja i vještina 

Organiziranje edukacija 

Pisanje projekata 

Prijave na natječaje EU i nacionalnih fondova – IPA INFO – Konferencija o 

ruralnom razvoju; IPA ADRATIC – „Protection and promotion of traditional 

products as part of tourism offers a tool for rural development of theAdriatic 

region“; IPA – Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti „Stone for water“ 

Prezentacija i usvajanje Strateškog dokumenta na općinskim/gradskim 

vijećima svih devet JLS Gorskog kotara 

 

Održan seminar u organizaciji Hrvatskog farmera pod nazivom „Za razvoj 

ruralnih krajeva“ s ciljem pojašnjavanja nadolazećih aktualnosti u vezi 

provedbe IPARD i LEADER programa 

prosinac 2010. 
Predstavljanje LAG-a Gorski kotar u MPRRR u Upravi za ruralni razvoj – 03. 

prosinca 

siječanj 2011. 
Sudjelovanje članova u radu zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH – 29. 

siječnja 

veljača 2011. Održana Redovna godišnja skupština LAG-a, primljeni novi članovi – 02. veljače 

studeni 2011. 

Organizacija Okruglog stola na temu „Uloga EU u razvoju ruralnog kraja, 

mogućnosti i izazovi – gdje smo sada i kako dalje?!“ financirano od strane 

MVPEI – 09. studenog 

prosinac 2011. 

Studijsko putovanje u Bruxelles - Posjet Misiji RH u EU, DG Agri-u te obilazak 

LEADER područja Weidse Weenweiden u Nizozemskoj 

Održana konferencija za medije na temu izvještaja iz Bruxellesa 

prosinac 2012. Prijava projekta CBC s BiH „Cross Border Wool Waste Management“ 

siječanj – travanj 2012. 

Dogovor za kontinuirano sufinanciranje LAG-a od strane JLS, definiranje 

sredstava, obilazak JLS i animacija stanovnika za LAG 

Sudjelovanje u osnivanju LEADER mreže Hrvatske 



svibanj 2012. 
Predstavljanje Mjere 202 IPARD programa, LAG-ova i LEADER pristupa na 

koordinaciji gradonačelnika i načelnika Gorskog kotara 

srpanj 2012. 
Održana izborna skupština LAG-a na kojoj je izabran novi Upravljački odbor, 

Nadzorni odbor i imenovana voditeljica LAG-a te je usvojen novi Statut 

siječanj 2013. 

Sudjelovanje dva predstavnika LAG-a na TAIEX radionici o LEADER pristupu u 

Trogiru 

Priprema revidiranog strateškog dokumenta, prikupljanje projektnih 

prijedloga i priprema natječajne dokumentacije za prvi natječaj za Mjeru 202 

IPARD programa 

Potpisan Sporazum o suradnji s EUvita klasterom 

lipanj 2013. 
Studijsko putovanje u Austriju – posjet LAG-u Kartnnen i prijava projekta na 

natječaj IPA NATURA kao partner DOOR-u za područje PGŽ-a 

srpanj 2013. 
Snimanje reportaže za multinacionalni program „Prizma“ i snimanje radio 

emisija 

rujan 2013. 

Redovna godišnja skupština - primanje novih članova i izmjene u Upravljačkom 

odboru – 6. rujna 

Sudjelovanje na radionici „Priprema za izradu prijava za drugi natječaj Mjere 

202“ 

Održani sastanci s LAG-ovim s područja PGŽ-a 

 


