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Na temelju članka 24 Statuta Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora (usvojen 18. prosinca 2018.) 

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora donosi izvješće o svom radu za 2019. godinu 

 

Izvješće o radu LAG-a Sjeverna Bilogora za 2019. godinu 

Siječanj 

- usvojen statut u Registru udruga (izmjene usvojene 18. prosinca 2018.) 

- poslana izmjena LRS-a (usvojena na sjednici skupštine 18. prosinca 2018. zbog ponovnog 

raspisivanja TO 1.1.4 (PRR 6.3.1) i usklađenja minimalnih iznosa  

- 16.1.2019. sudjelovanje na prezentaciji sporazuma između Ministarstva hrvatskih branitelja i 

Podravke d.d. vezane uz otkup proizvoda braniteljskih zadruga i OPG-ova 

- poslan e-mail upit za prijavu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ na program ZAŽELI (prijava 

poslana 10.3.2018.), odgovoreno da je u procjeni kvalitete 

- prikupljanje podataka za godišnje izvješće za Ministarstvo poljoprivrede 

- Analiza 1 za TO 3.1.1. (PRR 7.4.1) počela 15. siječnja: Općina Šandrovac, evidencijski  broj 
prijave: 02/18/311/01 – Analiza 1 započela je 15. siječnja 2019. godine (radni materijali 
nastali 15.siječnja),nKontrolna lista za Analizu 1 (nakon skeniranja svih radnih materijala) 
završena drugi dan, 16. siječnja 2019. godine;  Općina Kapela, evidencijski broj prijave: 
02/18/311/02 – Analiza 1 započela je 16. siječnja 2019. godine (radni materijali nastali 16. 
siječnja), Kontrolna lista za Analizu 1 (nakon skeniranja svih radnih materijala) završena drugi 
dan, 17. siječnja 2019. godine;  Općina Veliko Trojstvo, evidencijski broj prijave: 
02/18/311/03 – Analiza 1 započela je 22. siječnja 2019. godine (radni materijali nastali 22. 
siječnja), Kontrolna lista za Analizu 1 (nakon skeniranja svih radnih materijala) završena drugi 
dan, 23. siječnja 2019. godine; Općina Veliki Grđevac, evidencijski broj prijave: 02/18/311/04 
– Analiza 1 započela je 24. siječnja 2019. godine (radni materijali nastali 24. siječnja), dok je 
Kontrolna lista za Analizu 1 (nakon skeniranja svih radnih materijala) završena drugi dan, 25. 
siječnja 2019. godine. 

 

Veljača  

- nastavljena Analiza 1 za TO 3.1.1. (PRR 7.4.1): Općina Velika Pisanica, evidencijski broj 
prijave: 02/18/311/05 – Analiza 1 započela je 06. veljače 2019. godine, prilikom pregleda u 
Analizi 1 došlo je do potrebe slanja Zahtjeva za D/O/I – koji je poslan 07. siječnja 2019., 
Povjerenstvo stalo s pregledom kontrolne liste do obrazloženja od strane nositelja projekta, 
obrazloženje zaprimljeno 14. veljače 2019, Analiza 1 nastavljena i završena 15. veljače; 
Općina Nova Rača, evidencijski broj prijave: 02/18/311/06 – Analiza 1 započela je 06. veljače 
2019. godine (radni materijali nastali 06. veljače), dok je Kontrolna lista za Analizu 1 (nakon 
skeniranja svih radnih materijala) završena drugi dan, 07. veljače 2019. godine; Općina 
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Rovišće, evidencijski broj  prijave: 02/18/311/07 – Analiza 1 započela je 15. veljače 2019. 
godine, prilikom pregleda u Analizi 1 došlo je do potrebe slanja Zahtjeva za D/O/I – koji je 
poslan 15. siječnja 2019. godine, povjerenstvo je stalo s radom do obrazloženja od strane 
nositelja projekta, obrazloženje zaprimljeno 27. veljače 2019. godine te je tim danom 
završena Analiza 1; Općina Zrinski Topolovac, evidencijski broj  prijave: 02/18/311/08 – 
Analiza 1 započela je 18. veljače 2019. godine (radni materijali nastali 18. veljače), dok je 
Kontrolna lista za Analizu 1 (nakon skeniranja svih radnih materijala) završena drugi dan, 19. 
veljače 2019. godine.  

- 14.2.2019. obavljen posjet lokaciji ulaganja (LAG-u) od APPRRR, sve je prošlo u redu 

- dopune za prijavitelje na 1. LAG natječaj 1.1.4 (PRR 6.3.1) od 14.2. do 5.3. 

- isplata za 8. obračunsko razdoblje u iznosu od 65.647,97 kn (rujan, listopad i studeni 2018.) 

- poslano godišnje izvješće Ministarstvu poljoprivrede 

- Ministarstvo poljoprivrede poslalo anketu o idućem razdoblju 2021. – 2027. i strategijama 

LAG-a (potencijalni multi fondovski pristup LAG-ovima) 

- 25.2. otvoren AGRONET za prijave TO 3.1.1 (PRR 7.4.1). 

 

Ožujak  

- nastavak dopuna za prijavitelje na 1. LAG natječaj 1.1.4 (PRR 6.3.1) 

- pripreme za 22. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu od 29. do 31. ožujka, 

dogovor s LAG-om Središnja Istra i obrtom za copywriting i digitalni marketing Context oko 

gostovanja na radionici LAG-a 

- LAG je predložio koordinacijski sastanak s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, Regionalnom 

razvojnom agencijom BBŽ d.o.o., LAG-om Moslavina i LAG-om Bilogora – Papuk, ali sastanak 

nikad nije održan 

- stiglo 13 odluka APPRRR o dodjeli sredstava za 1. LAG natječaj TO 1.1.4 (PRR 6.3.1) 

- odobrena izmjena LRS-a i Plana raspisivanja natječaja za 2019.  

- održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede s LAG-ovima (voditeljima i predsjednicima) 

- održan 36. radni sastanak načelnika – dogovor oko sajma, održavanja radionice (najava LAG 

natječaja u 2019., prezentacija nematerijalnog kulturnog dobra „Pazinski cukerančić“ LAG-a 

Središnja Istra i digitalni marketing 

- dostavljen zaključak od Ministarstva poljoprivrede o ispunjenju obveze dostavljanja godišnjeg 

izvješća o radu LAG-a 

- napisana prijava za Izbor najboljeg mladog poljoprivrednika u 2019. kojeg  je organizirala 

bivša hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, prijavljen mladi 

poljoprivrednik osvojio drugo mjesto 

- poslan zahtjev za isplatu za 9. obračunsko razdoblje (prosinac 2018., siječanj i veljača 2019.) 

- nastup na sajmu u razdoblju od 29. do 31. ožujka 
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Travanj 

- radionica u Zagrebu organizirana od APPRRR za posjete lokaciji ulaganja koje će odrađivati 

LAG za LAG projekte 

- radionica u Lovranu od 4. do 6. travnja za članove Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatska 

(LMH), sudjelovala Nikolina Prišćan 

- 1. LMH radionica za sve LAG-ove na području RH održana na području LAG-a Međimurski doli 

i bregi od 16. do 18. travnja, tema „Priprema za praćenje i vrednovanje provedbe lokalnih 

razvojnih strategija i rada lokalnih akcijskih grupa RH„ i Zakon o javnoj nabavi 

- poslan drugi e-mail upit za prijavu na ZAŽELI (prijava poslana 10.3.2018.), odgovoreno da je u 

procjeni kvalitete (identičan odgovor kao u siječnju) 

- 37. radni sastanak načelnika održan na inicijativu načelnika Josipa Dekalića uz potencijalnu 

izmjenu Zakona o zbrinjavanju napuštenih životinja 

- poziv za sudjelovanje u projektu „Korak naprijed – povećanje zapošljivosti skupina u 

nepovoljnom položaju“ Socijalne zadruge Pružimo ruke – edukacije za voćare, povrćare i 

cvjećare za: dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 

mjeseci, stariji od 29 godina nezaposleni više od 12 mjeseci), žene, mladi od 15 do 29 godina, 

nezaposleni hrvatski branitelji, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, članovi obitelji 

stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, osobe  s 

invaliditetom, osobe od 50 godina i starije – nije bilo zainteresiranih na području LAG-a 

- isplate prvih rata za 1. LAG natječaj 1.1.4 (PRR 6.3.1) 

- anketa APPRRR o broju zaposlenih u LAG-u, tj. provjera administrativnog i kontrolnog 

kapaciteta za izvršenje delegiranih poslova temeljem Sporazuma APPRRR i LAG-a 

- dostavljena specijalna punomoć za TO 6.3.1 i 7.4.1 u kojoj je točno definirano što LAG smije 

napraviti u ime i za račun nositelja projekta 

- završena Analiza 2 za prijavitelje za TO 3.1.1 (PRR 7.4.1) 

 

Svibanj 

- 7. svibnja održana sjednica UO na kojoj su donesene odluke o odabiru projekata za TO 3.1.1 

(PRR 7.4.1) za 8 prijavitelja (Općine: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Šandrovac, Velika Pisanica, 

Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac), donesena odluka za objavu 3. LAG 

natječaja TO 1.1.4 (PRR 6.3.1) i LAG natječaj objavljen 13. svibnja 

- 8. svibnja održana svečana dodjela odluka za TO 3.1.1. (PRR 7.4.1) u Maloj vijećnici Općine 

Veliko Trojstvo 

- druga LMH radionica na području LAG-a Brač od 9. do 11. svibnja, sudjelovale su predsjednica 

Upravnog odbora LAG-a Nikolina Prišćan i voditeljica LAG-a Romana Diebalo Šimić, tema 

„Decentralizirana provedba Programa ruralnog razvoja putem odobrenih LAG-ova – analiza 

primjera dobre prakse i kako ih primijeniti“ 
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- 13. svibnja u 20:00 sati održana prva animacijska radionica za objavljen LAG natječaj 1.1.4 

(PRR 6.3.1) u Općini Rovišće za područje općina Kapela, Rovišće i Zrinski Topolovac 

- 14. svibnja u 20:00 sati održana druga animacijska radionica za objavljen LAG natječaj 1.1.4 

(PRR 6.3.1) u Općini Veliko Trojstvo za područje općina Severin, Šandrovac i Veliko Trojstvo 

- 15. svibnja u 20:00 sati održana treća animacijska radionica u Centru udruga u Velikoj Pisanici 

za područje općina Nova Rača, Velika Pisanica i Veliki Grđevac 

- animacijske radionice pokazale su da postoji triput više zainteresiranih prijavitelja od 

predviđenih sredstava te se pristupa daljnjem istraživanju terena (e-mail, društvene mreže, 

telefonski razgovori, informiranje u uredu LAG-a i na terenu) i potencijalnoj izmjeni LRS-a 

(izmjena financijskog plana) 

- poslana prijava Ministarstvu poljoprivrede za suorganizaciju radionice za aktivaciju TO 6.4.1 

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (prijava vezana uz Jesenski sajam) 

- sastanak u TZ Bilogora Bjelovar (uz Bjelovar, obuhvaća istih 9 općina kao i LAG) oko 

potencijalnih ideja i smjernica za projekte suradnje na temu očuvanja kulturne baštine i 

tradicionalnih proizvoda 

- prijavljeni projekti za TO 3.1.1 (PRR 7.4.1) u AGRONET  

- popunjena tablica Analiza obima posla LAG-a za razdoblje 2021. – 2027. za potrebe APPRRR 

- sudjelovanje na 3. Hrvatskom ruralnom parlamentu (od 20. do 23.5.) u organizaciji Hrvatske 

mreže za ruralni razvoj i Ministarstva poljoprivrede pod temom „Pametna sela“, sudjelovali 

Antonio Babec (zamjenik predsjednice UO LAG-a) i Željko Biščan (član LAG-a) 

- pripreme za redovnu sjednicu skupštine  

- 27. svibnja počele prijave za 3. LAG natječaj 1.1.4 (PRR 6.3.1) 

- 29. svibnja održana redovna sjednica skupštine i radionica za izmjenu LRS-a, donesene odluke 

o izmjeni LRS-a, o novom Planu provedbe LRS-a i novom Akcijskom planu, usvojen Pravilnik o 

provedbi postupaka jednostavne nabave. 

 

Lipanj 

- isplaćeno 9. obračunsko razdoblje u iznosu od 73.359,11 kn (zahtjev poslan u ožujku za 

razdoblje: 12/18, 1/19 i 2/19) 

- 11. lipnja održana radionica u Zagrebu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za 

ruralni razvoj i APPRRR, tema „Zakon o javnoj nabavi i izmjene natječaja za TO 19.3.1, 19.3.2 i 

19.4.1“ 

- do 1. srpnja trajale su prijave na 3. LAG natječaj TO 1.1.4 (PRR 6.3.1) 

- 27. lipnja poslana izmjena LRS-a – povećana sredstva za TO 1.1.4 (PRR 6.3.1) zbog velikog 

interesa na terenu i, posljedično, velikog broja prijava.  
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Srpanj 

- 1. srpanj zadnji dan prijave na 3. LAG natječaj TO 1.1.4 ; stigle 23 prijave, odobrena 

financijska sredstva za 8 prijava, ali prijavljenom izmjenom LRS-a financijska sredstva 

povećana su za 18 projekata 

- skeniranje koverti i provjera pravovremenosti slanja prijava 

- 31.7. rana prijava na međunarodnu konferenciju SEE LEADER u Opatiji, prijavljene Nikolina 

Prišćan (predsjednica UO LAG-a), Romana Diebalo Šimić (voditeljica ureda LAG-a) i Romana 

Kovačić (zaposlenica LAG-a) 

- godišnji odmor. 

 

Kolovoz 

- riješen eRačun (sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

(„Narodne novine“ broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU od 

01. srpnja 2019. godine u obvezi zaprimanja eRačuna) 

- 3. LMH radionica na području LAG-a Bura od 21. do 24. kolovoza, tema „Provedba 

LEADER/CLLD u okviru PRR 2014. – 202. – razmjena iskustava u provedbi LRS“, prisustvovala 

Nikolina Prišćan, predsjednica UO LAG-a  

- 38. radni sastanak načelnika – dogovor oko sudjelovanja na sajmu i organizacije radionice 

(gostovanje LAG-a Podravina, Context, obrta za digitalni marketing i copywriting s temom 

Agro marketing i D.D. electric d.o.o. s temom korištenja obnovljivih izvora energije u 

poljoprivredi i preradi) 

- ispunjen upitnik o potrebi LAG-ova za podizanjem alokacije za provedbu 19.2. (LAG natječaje) 

temeljem važećeg i novog prijedloga Pravilnika koji se odnosi na M19/PRR, pregovori s 

nadležnim tijelima o dodjeli preostalih sredstava iz Mjere 19 u iznosu od 26.903.054,30 

HRK, ulaze u završnu fazu. Ako se povećanje alokacije za provedbu podmjere 19.2 odobri - 

Aneksom Ugovora biti će omogućeno povećanje sredstava za raspis natječaja i donošenje 

odluka o odabiru projekata do 20% većim u odnosu na ugovorena sredstva do kraja 2019-e, a 

kako bi imali dovoljno vremena za izmjenu LRS i provedbu natječaja tijekom 2020 

- godišnji odmor. 

 

Rujan  

- nastup na 27. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu u razdoblju od 6. 

do 8. rujna (održana radionica i animacija na štandu LAG-a) 

- isplaćeno 10. obračunsko razdoblje (zahtjev poslan u lipnju za razdoblje ožujka, travnja i 

svibnja 2019.) 
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- Ministarstvo poljoprivrede odobrilo izmjenu LRS-a, izmjenu Plana provedbe i izmjenu 

Akcijskog plana provedbe LRS-a  - odobreno povećanje sredstava za TO 1.1.4 s 8 projekata na 

18  

- prvi posjet lokaciji ulaganja OPG-u Jasna Ileković na području Općine Velika Pisanica; OPG 

podnio drugi zahtjev za isplatu sredstava nakon provedbe projektnih aktivnosti na 1. LAG 

natječaju za TO 1.1.4; odobrena sredstva u iznosu od 111.642,00 kn; posjet prošao u redu, 

OPG dobio isplatu druge rate te je obvezan od trenutka podnošenja prijave projekta i sve do 

proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore imati sjedište ili 

prebivalište unutar područja koje LAG obuhvaća, zavisno o organizacijskom obliku, biti 

upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom 

proizvodnjom (aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva da se 

poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje  onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju 

je zatražena potpora koja je predmet prijave projekta) 

- 24. rujna održana sjednica UO LAG-a, odobrena izmjena 3. LAG natječaja za TO 1.1.4 

(povećanje financijskih sredstava), odobreno sudjelovanje u građanskoj inicijativi „Dani 

kolektivne sadnje drveća u RH 25., 26. i 27. listopada“ kupnjom sadnica za OŠ na području 

LAG-a, odobreno raspisivanje javnog poziva za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a, 

odobreno sudjelovanje članova na međunarodnoj konferenciji SEE LEADER u Opatiji od 20. 

do 22.11.2019. 

- objavljen Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora 

 

Listopad 

- krenula Analiza 1 za prijavitelje na treći LAG natječaj TO 1.1.1 (prije izmjene LRS-a bio 1.1.4, 

PRR 6.3.1) za 23 prijave 

- kupljeno 376 sadnica u iznosu od 7.822,51 kn za 6 OŠ na području LAG-a: OŠ Mirka Pereša 

Kapela, OŠ Rovišće OŠ Nova Rača, OŠ Velika Pisanica, OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Veliki Grđevac  

- poslan dvaput e-mail TZ Bilogora Bjelovar i TZ BBŽ s molbom objave Javnog poziva LAG-a za 

prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a (podsjetnik, TZ Bilogora Bjelovar obuhvaća istih 

devet općina kao i LAG); nakon druge molbe, TZ Bilogora Bjelovar i dalje ne odgovara, a TZ 

BBŽ odgovara kako isti nisu u mogućnosti objaviti s obzirom da se ne radi o turističkom 

sadržaju – manifestacije, događanja i dr. Nakon LAG-ovog upita - Zar nisu suveniri simboli 

lokalnog identiteta, kulturne baštine i promotori turizma? – nema odgovora. 

- APPRRR poslala izmjene i dopune Smjernica za provedbu postupaka odabira projekata   

- sukladno dogovoru na sjednici UO (24.9.) prijavljeno još 13 članova na međunarodnu 

konferenciju SEE LEADER u Opatiji  

- 22.10. poslana prva dopuna od HZZ-a za LAG-ovu prijavu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ na 

program ZAŽELI 



 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj,  

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i 

Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ 
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- 22.10. OPG Jasna Ileković primila isplatu druge rate za proveden projekt na 1. LAG natječaj 

- 25.10. zasađene sve sadnice na području šest OŠ u sklopu građanske inicijative „Dani 

kolektivne sadnje drveća u RH 25., 26. i 27. listopada“ 

- 30.10. poslana druga dopuna od HZZ-a za LAG-ovu prijavu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ na 

program ZAŽELI 

 

Studeni 

- 5.11. održan 39. radni sastanak načelnika – obavijest o LAG natječajima, obavijest o 

dopunama za ZAŽELI (svih 9 općina je partner u projektu) 

- 11.11. završila Analiza 1 za 23 prijavitelja treći LAG natječaj TO 1.1.1 (prije izmjene LRS-a bio 

1.1.4, PRR 6.3.1) i krenula Analiza 2 za pozitivno ocijenjene prijave u Analizi 2 

- 13.11. APPRRR poslao zahtjev za d/o/i za Općinu Nova Rača za prijavu na drugi LAG natječaj 

za TO 3.1.1 (PRR 7.4.1), dopuna poslana u roku 

- 18.11. poslana treća dopuna od HZZ-a za LAG-ovu prijavu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ na  

program ZAŽELI 

- 19.11. poslan proračun na pregled i odobrenje od HZZ-a za „Bilogorski puteljak svjetlosti“ 

- od 19. do 22.11. međunarodna konferencija SEE LEADER u Opatiji 

- 22.11. poslan upit LAG-a u vezi predloženog proračuna HZZ-a za „Bilogorski puteljak 

svjetlosti“ (razliku prijavljenih i predloženih sredstava dodali bi stavci zapošljavanja žena) 

- 25.11. odobren upit u vezi razlike sredstava, poslan proračun na suglasnost; LAG odobrio 

proračun projekta u 100% iznosu od 9.980.551,15 kn – zapošljavanje 60 žena na području 

svih 9 općina LAG-a za brigu o minimalno 240 korisnika i 1 voditelja projekta te ostale 

projektne aktivnosti (edukacije za 60 žena, kućanske potrepštine za korisnike, oprema, 

promidžbene aktivnosti, …)  

- 27.11. radionica za LAG-ove u Zagrebu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i APPRRR, 

tema „Stanje provedbe M19, CLLD 2021. – 2027., Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2019., 

Natječaj za TO 19.3.1 i TO 19.3.2.“ 

- APPRRR poslao 6 odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu za 

pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu za drugi LAG natječaj TO 3.1.1 (PRR 7.4.1) za općine: 

Kapela, Nova Rača, Rovišće, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac; prijave općina Veliko 

Trojstvo i Zrinski Topolovac još su u obradi 

- 29.11. obavljen drugi posjet lokaciji ulaganja OPG-u Posavac Slavica na području Općine 

Kapela; OPG podnio drugi zahtjev za isplatu sredstava nakon provedbe projektnih aktivnosti 

na 1. LAG natječaju za TO 1.1.4; odobrena sredstva u iznosu od 111.642,00 kn; posjet prošao 

u redu, korisnik čeka isplatu druge rate 

 

 



 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj,  

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i 

Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ 
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Prosinac 

- nastavak Analize 2 za pozitivno ocijenjene prijave u Analizi 1 na treći LAG natječaj 1.1.1. (prije 

izmjene LRS-a bio 1.1.4, PRR 6.3.1)  

- 2.12. isplata za 11. obračunsko razdoblje (zahtjev poslan u rujnu za razdoblje lipnja, srpnja i 

kolovoza 2019.) u iznosu od 71.249,87 kn 

- 3.12. OPG Posavac primio isplatu druge rate projekta prvog LAG natječaja TO 1.1.4 (PRR 

6.3.1) 

 

Tijekom cijele godine: 

- provedba LEADER/CLLD 

- administrativni poslovi 

- promotivne aktivnosti  

- praćenje EU natječaja, uspostava suradnje i partnerstva 

- stručna edukacija zaposlenika, članova i volontera LAG-a 

- animacija zainteresiranih na području LAG-a  

- pomoć udrugama i malim poduzećima u savjetovanju i prijavama na nacionalne natječaje na 

području LAG-a. 
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