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Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN
121/2014), te člankom 24., stavak 13. Statuta LAG-a Sjeverna Bilogora utvrđuje se:
Prijedlog Plana rada LAG-a Sjeverna Bilogora za 2020. godinu
Uobičajene redovne mjesečne aktivnosti zaposlenika LAG-a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administrativni poslovi u vezi provedbe LEADER mjere 19. – Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4. iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020.
objava Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora 2014. – 2020.
priprema i provedba dva projekta suradnje LAG-a Sjeverna Bilogora temeljem Lokalne razvojne
strategije,
poslovi vezani uz redovno vođenje LAG-a Sjeverna Bilogora – administrativni poslovi,
animacijske aktivnosti s naglaskom na pripremanje za novo programsko razdoblje od 2021 –
2027. godine,
provođenje posjeta lokaciji ulaganja za projekte koji su na LAG razini odobreni i realizirani,
praćenje EU natječaja, uspostava suradnje i partnerstva,
sudjelovanje u pripremi projekata za EU fondove, kao partner,
promidžba LAG-a putem manifestacija i sajmova na LAG području.

Mjesec
Siječanj

•
•
•

Planirane aktivnosti
izrada detaljnog izvješća o provedbi Plana rada i
financijskog plana LAG-a za 2020. godinu (za
potrebe UO, NO i svih članova LAG-a)
unošenje odobrenih projekata na LAG razini za TO
1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstva
prijava na LEADER mjeru - Podmjera 19.3. 1 i
19.3.2. – projekti suradnje (pravi primjer LEADER-a)
iz PRR 2014. – 2020.

Izvršioci
URED LAG-a

URED LAG-a
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•

•

Veljača

Ožujak

Animacija dionika na području LAG-a Sjeverna
Bilogora, početak pripreme za projekte suradnje te
planiranje i priprema za programsko razdoblje 2021.
– 2027. godinu. Potrebno je intenzivno krenuti u
animaciju dionika i uvidjeti stvarne potrebe na
cjelokupnom području LAG-a Sjeverna Bilogora.

Organizacija tekućih sastanaka LAG-a Sjeverna
Bilogora
• Moguće potpisivanje Ugovora za projekt financiran od
strane OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
na temelju objavljenog Javnog poziva „ZAŽELI –
program zapošljavanja žena“. LAG Sjeverna Bilogora
je nositelj projekta pod nazivom „Bilogorski puteljak
svjetlosti“ vrijednosti 9.980.551,15 HRK.
Uslijediti će priprema objave natječaja za TO 3.1.1.
„Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu
podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Sjeverna
Bilogora“, sjednica UO koja će potvrditi natječajnu
dokumentaciju i sve popratne radnje koje moramo
pripremiti prilikom objave natječaja.
• izrada detaljnog izvješća o provedbi Plana rada LAGa za 2019. godinu za potrebe MP, naglašavamo da
ćemo imati više informacija o stanju na terenu i
provedenim LAG natječajima, s obzirom na činjenicu
da to proteklih godina nismo mogli jer nismo imali
nikakve rezultate zbog ne aktivacije naših natječaja
od strane upravljačkog tijela.
• mogućnost aktivacije natječaja za 6.4.1. od strane
upravljačkog tijela
• ukoliko ćemo imati aktivaciju od strane upravljačkog
tijela, možemo planirati sjednicu Upravnog odbora te
objavu novog LAG Natječaja.
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URED LAG-a, UO
LAG-a Sjeverna
Bilogora

URED LAG-a, UO
LAG-a,
PREDSJEDNIK
LAG-a

URED LAG-a

MP i APPRRR
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•

organizacije sjednice UO (priprema za redovnu
Skupštinu LAG-a, odobrenje projekata za 3.1.1. i
dodjela Odluka o odabiru)
nakon proteka roka za prigovor, unos odobrenih
projekata u AGRONET sustav.
organizacija radionica za sve članove LAG-a Sjeverna
Bilogora

•
•

Travanj

Svibanj

URED LAG-a

URED LAG-a
OO

•

ocjenjivanje projekata od strane OO i formiranje Rang
liste za TO 6.4.1.

•

priprema aktivnosti za projekt suradnje iz Podmjere
19.3.

URED LAG-a

•

priprema dokumentacije za predaju ZZI– Podmjera
19.4.1

URED LAG-a

•

organizacija sastanka UO na kojem će biti odobreni
projekti za TO 6.4.1.

•

rješavanje eventualnih prigovora za TO 6.4.1.. od
strane OZP

•

prijava odobrenih natječaja za TO 6.4.1. na natječaj
APPRRR-a putem AGRONET-a
priprema projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.1.

•

•
Lipanj
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•

URED LAG-a
OZP
URED LAG-a
URED LAG-a

URED LAG-a
provedba LEADER mjere – Podmjere 19.2. praćenje
predanih i od strane LAG – a odobrenih projekata za
TO 1.1.4., TO 3.1.1, i TO 6.4.1.
provedba LEADER mjere – Podmjere 19.2., praćenje
predanih i od strane LAG-a odobrenih projekata za
TO 1.1.4. i TO 3.1.1.
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Srpanj

•

Provedba animacijskih aktivnosti na području LAG-a
Sjeverna Bilogora

•

priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za
isplatu – Podmjera 19.4.

URED LAG-a

•

provedba LEADER mjere – Podmjere 19.2., praćenje
predanih i od strane LAG-a odobrenih projekata, te
realizaciju istih. Provođenje posjete lokaciji ulaganja
prije isplate 2. rate za TO 1.1.4. (6.3.1.)
pregovori sa potencijalnim partnerima uz aktivnosti
koje će se provoditi kroz projekt suradnje.
priprema projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.1
potpisivanje Sporazuma o suradnji i organizacija
pripremnih sastanaka vezanih uz projekt suradnje

URED LAG-a

•
Kolovoz

•

•

Rujan

Listopad
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URED LAG-a

URED LAG-a
URED LAG-a,
PREDSJEDNIK
LAG-a

provedba LEADER mjere –Podmjere 19.2., praćenje
predanih i od strane LAG odobrenih projekata, te
realiziranih projekata i provedba posjeta lokaciji
ulaganja prije konačnih isplata sredstava.
provedba LEADER mjere – Podmjere 19.2., praćenje
predanih i od strane LAG-a odobrenih projekata za
TO 1.1.4. i TO 3.1.1.

URED LAG-a

•

početak provedbe aktivnosti prvog projekta suradnje
kroz Podmjeru 19.3.2.

URED LAG-a

•

priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za
isplatu – Podmjera 19.4.
provedba aktivnosti prvog projekta suradnje kroz
Podmjeru 19.3.2.

URED LAG-a

•

•

URED LAG-a

URED LAG-a, UO i
NO

•

provedba LEADER mjere – praćenje predanih i od
strane LAG-a odobrenih projekata za TO
1.1.4.,3.1.1. i 6.4.1.

URED LAG-a

•

provođenje animacijskih aktivnosti na području LAGa Sjeverna Bilogora

URED LAG-a
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Studeni

Prosinac
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•

početak pripremnih aktivnosti za 2. Projekt suradnje
kroz Podmjeru 19.3.2.

•

provedba LEADER mjere 19.2. – Praćenje predanih i
od strane LAG-a odobrenih projekata za TO 1.1.4.,
TO 3.1.1. i TO 6.4.1.

URED LAG-a

•

organizacija sjednice UO LAG-a, dogovori za
redovnu skupštinu LAG-a

URED LAG-a

•

izrada detaljnog Plana aktivnosti i Financijskog plana
LAG-a za 2021. godinu

URED LAG-a
UO LAG-a

•

priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za
isplatom sredstava – Podmjera 19.4.1. „Tekući
troškovi i animacija“
praćenje predanih, odobrenih i isplaćenih projekata
na LAG natječajima iz Lokalne razvojne strategije
LAG-a Sjeverna Bilogora.
Organiziranje Skupštine LAG-a Sjeverna Bilogora i
donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2021.
godinu

URED LAG-a

•

Provedba aktivnosti i završetak aktivnosti prvog
projekta suradnje kroz Podmjeru 19.3.2.

URED LAG-A

•

Pokretanje pripremnih aktivnosti vezane uz drugi
projekt suradnje iz Podmjere 19.3.1.
Izrada detaljnih izvješća za potrebe redovnog
poslovanja LAG-a Sjeverna Bilogora te potrebe MP i
APPPRRR-a.

URED LAG-a

•
•

•

URED LAG-a

URED LAG-a
URED LAG-a

UPOTREBLJAVANE KRATICE:
LAG – Lokalna akcijska grupa

MP – Ministarstvo poljoprivrede
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UO – Upravni odbor
ribarstvu i ruralnom razvoju

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi

NO – Nadzorni odbor

ZZI – Zahtjev za isplatu

PRR – Program ruralnog razvoja
TO – Tip operacije
OO – Ocjenjivački odbor
OZP – Odbor za prigovore
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Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora će u 2020. godini početi sa pripremama za slijedeće
programsko razdoblje i veliki naglasak staviti ćemo u animaciju lokalnih dionika, moramo imati stvarno
stanje razvoja poljoprivrede. Naglasiti ćemo da nam je jako bitno da utvrdimo što se događa na terenu,
jer ćemo jedino na takav način moći kvalitetno i spremno upustiti se u izradu novog strateškog dokumenta
za slijedeće programsko razdoblje. Predstaviti ćemo se i animirati sve zainteresirane dionike kroz
zanimljive i poučne radionice koje ćemo vezati uz pripremu za novo programsko razdoblje i to
sudjelovanjem na Proljetnom i Jesenskom međunarodnom sajmu u Gudovcu koja okuplja veliki broj
poljoprivrednika sa područja Republike Hrvatske, ali i šire. Iznimna nam je to prilika da mi možemo
predstaviti svoj rad i doprijeti do naših poljoprivrednika. Lokalna akcijska grupa sudjeluje na svim
radionicama koje organizira Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju jer je to izuzetno bitno za naše daljnje poslovanje. LAG Sjeverna Bilogora je član i
LEADER mreže Hrvatske koja u suradnji sa našim upravljačkim tijelom organizira radionice vezane uz
tekuće poslovanje LAG-a i provođenje kompletne Mjere 19. Ne možemo sa sigurnošću predvidjeti koliko
će se radionica organizirati u 2020. godini, ali naglasiti ćemo da smo do sada sudjelovali skoro na svim
radionicama.
Ova godina donijeti će nam zasigurno puno izazova, ali i kraj programskog razdoblja te ulazak u novo
programsko razdoblje.
Lokalna akcijska grupa će i dalje ostati transparentna na svojoj službenoj web stranici, te ćemo se uvijek
potruditi da informiramo sve naše zainteresirane dionike o natječajima koji bi im mogli zanimati, i objasniti
im sve uvjete koje određeni natječaj zahtijeva.
Činjenica je da LAG ima jako puno administrativnog posla i to isključivo zbog jako puno papirnate
dokumentacije, ali pozdravljamo otvorenu opciju da ćemo uskoro imati mogućnost ulaska u AGRONET
sustav, gdje ćemo zaprimati pristigle prijave na LAG natječaj, odrađivati kompletne Analize u samoj
aplikaciji i djelatnici Agencije će moći naš posao jednostavnije kontrolirati.
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