
Prilog 3 Popis aktivnosti uključivanja dionika u izradu LRS 

Organizirane radionice u svrhu izrade LRS 

 

 

Naziv radionice i tema 

 

Mjesto održavanja Datum Broj sudionika 

 

Zaključci 

Skup "Uloga ruralnog prostora u novom programskom razdoblju 

EUROPA 2020 - Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-ova 

2014.-2020., s naglaskom na Naturu 2000 i zaštitu okoliša" 

Fužine 10. prosinca 2015. 52 

Natura 2000 nije 

ograničavajući faktor pod 

uvjetom da se poštuju 

određena pravila 

Ciklus radionica u svrhu izrade LRS LAG-a Gorski kotar 2014.-

2020. te prezentacija mjera iz PRR-a RH 2014.-2020. - 

upoznavanje čim većeg broja potencijalnih korisnika te 

sudjelovanje što većeg broja dionika u izradi LRS 

Blaževci 

Mrkopalj 

Prezid 

21. siječnja 2016. 

25. siječnja 2016. 

29. siječnja 2016. 

29 

41 

42 

Sudionicima je 

predstavljena važnost LRS 

za daljnji razvoj LAG 

područja te mjere i 

operacije koje su njen dio 

"Mjera 8 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i u poboljšanje 

održivosti šuma" sa svim pripadajućim podmjerama i Mjera 4 

"Ulaganja u fizičku imovinu" s pripadajućim podmjerama" 

Lukovdol 17. veljače 2016. 44 

Sudionici su upoznati s 

mjerama 8 i 4 PRR-a RH 

2014.-2020., te s njihovim 

uvjetima prihvatljivosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Radni susret LAG-ova organiziran od strane LAG-a Gorski kotar u svrhu izrade LRS 

 

 

Naziv 

 

Mjesto Datum Broj sudionika 

 

Zaključci 

"Dosadašnja provedba LEADER-a i M202 IPARD programa u 

svrhu izrade SWOT analize, te razvoja i provedbe 

participativnih procesa s ciljem izrade LRS 2014.-2020." 

Fužine 
10. – 12. prosinca  

2015. 
29 

Iskorišteno je dotadašnje 

iskustvo u provedbi 

LEADER-a u sklopu 

M202 IPARD programa s 

ciljem kvalitetne izrade 

SWOT analize, te budućeg 

razvoja i provedbe 

participativnih procesa u 

LRS 2014.-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupštine LAG-a Gorski kotar 

 

 

Tema 

 

Mjesto Datum Broj sudionika 

 

Zaključci 

Odabir članova Radne skupine u svrhu izrade LRS LAG-a 

Gorski kotar 2014.-2020. 
Fužine 29. prosinca 2015. 27 

Izabrani su članovi Radne 

skupine u svrhu izrade 

LRS LAG-a Gorski kotar 

2014.-2020. 

Usvajanje idejnog projekta "Goranske drvene kuće" kao stručne 

podloge za izradu LRS 
Delnice 29. veljače 2016. 27 

Usvojen je idejni projekt 

„Goranske drvene kuće“ 

kao stručna podloga za 

izradu LRS LAG-a Gorski 

kotar 2014.-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koordinacijski sastanci u organizaciji LAG-a Gorski kotar u svrhu izrade LRS 

 

 

Tema sastanka 

 

Mjesto Datum Broj sudionika 

 

Zaključci 

Mogućnosti suradnje s ciljem usustavljivanja kratkih lanaca 

opskrbe hranom 
Vrbovsko 10. listopada 2015. 42 

Uspostavljena je suradnja 

za usustavljivanje kratkih 

lanaca opskrbe hranom 

Razrada planiranih aktivnosti usustavljivanja kratkih lanaca 

opskrbe hranom 
Lokve 24. studenog 2015. 5 

Razrađene su aktivnosti za 

usustavljivanje kratkih 

lanaca opskrbe hranom 

Projekti suradnje za podmjeru 19.3. i Naturu 2000 Fužine 9. prosinca 2015. 6 

Definirani su projekti 

suradnje za podmjeru 19.3. 

i Naturu 2000 u sklopu 

LRS 2014.-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sastanci Radne skupine u svrhu izrade LRS LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. 

 

 

Tema 

 

Mjesto Datum Broj sudionika 

 

Zaključci 

Odabir mjera za LRS, Kriteriji odabira Fužine 28. siječnja 2016. 12 

Temeljem iskazanog 

interesa s terena te 

stručnosti članova Radne 

skupine, odabrane su mjere 

koje će činiti LRS. U svrhu 

njihove provedbe u 

programskog razdoblju 

određeni su okvirni 

kriteriji odabira projekata 

Akcijski i financijski plan provedbe LRS te budući rad LAG-a; 

procedura odabira projekata 
Fužine 15. veljače 2016. 16 

Razrađeni su akcijski i 

financijski planovi 

provedbe LRS i budućeg 

rada LAG-a u 

programskom razdoblju 

2014.-2020.; definirana je 

procedura odabira 

projekata 

Detaljni kriteriji odabira (mjera 6, podmjere 6.2. i 6.4.); 

uvrštavanje idejnog projekta „Goranske drvene kuće“ kao 

podloge za kriterij odabira 

Delnice 29. veljače 2016. 27 

Idejni projekt „Goranske 

drvene kuće“ prihvaćen je 

kao stručna podloga za 

kriterije odabira u sklopu 

mjere 6, podmjera 6.2. i 

6.4. 

Predstavljanje nacrta Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski 

kotar 2014.-2020. 
Begovo Razdolje 22. ožujka 2016. 33 

Nacrt LRS je predstavljen 

prisutnima s ciljem 

dobivanja povratnih 

komentara i primjedbi 

 

 

 

 


