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Dodatak 9. Rizici provedbe LRS LAG-a Sjeverna Bilogora i mjere za njihovo ublažavanje  

Najvažniji rizici, i strateški i operativni će biti utvrđeni tijekom svakog ciklusa planiranja i mjera utvrđenih za ublažavanje tih rizika. Trenutni 

rizici koji mogu ugroziti uspješnu provedbu LRS LAG-a su: :  

Rizik Razina rizika Mjere ublažavanja rizika 

Nemogućnost zapošljavanja članova ureda LAG-a koji 

imaju znanja, vještine i iskustva u provedbi LEADER 

programa 

Niska Dobri radni uvjeti i odnosi unutar ureda LAG-a. Kvalitetna 

potpora članovima ureda od strane izvršnih tijela, posebno 

od strane UO LAG-a i članova lokalnog partnerstva. 

Stabilne financije za predfinanciranje rada ureda (stručne 

službe) LAG-a. Provedba aktivnosti senzibilizacije 

financijskih institucija, aktiviranje privatnih veza članova u 

istima.  

Resursi zaposlenika/članova ureda LAG-a nisu dovoljni 

za dostizanje ciljeva u zadanim rokovima 

Visoka Dobar program potpore osoblju ureda LAG-a. Potpora UO 

LAG-a. Stalan monitoring i evaluacija ljudskih resursa. 

Korištenje vanjskih suradnika. Suradnja s drugim LAG-

ovima i potpornim mrežama te organizacijama na 

nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao tehničkom pomoći. 

Edukacija članova ureda. Omogućavanje stjecanja širokog 

raspona znanja i vještina i izvan okvira LEADER mjere.  

Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti 

LAG-a i korisnika podmjere 19.2 

Visok Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju 

kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“ te ZEF-

a/Etične banke. Pojačane aktivnosti vezane uz ishodovanje 

financijskih sredstava financijskih institucija i organizacija.  

Nedostatno planiranje i znanja članova lokalnog 

partnerstva o nečinu provedbe LRS i upravljanju 

procesima  

Srednja Stalan monitoring, izvješćivanje i praćenje rada LAG-a, 

trening/edukacije članova LAG-a, posebno donositelja 

operativnih odluka – članova u UO LAG-a. Edukacija 

članova UO LAG-a, redovna organizacija internih treninga.  

Sukob interesa u donošenju odluka  Visok Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa 

putem izrade detaljnog vodiča za upravljanje procesima 

decentraliziranog postupka odabira projekata. Upravljanje 

konfliktnim situacijama, vođenje bilješki, osiguranje 
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dovoljnog znanja i vještina članova LAG-a za nezavisno 

donošenje odluka. Pri svakom odlučivanju, osobito 

vezanom uz donošenje odluka o odabiru projektnih 

prijedloga važna je Izjava o nepristranosti koja LAG-u 

omogućuje objektivan pristup u postupcima odabira.   

Nametanje dodatnih odgovornosti članovima lokalnog 

partnerstva i ureda LAG-a, bez realnog financiranja 

temeljem projektom programiranih troškova  

Visok Dobar financijski monitoring i potpora svih članova LAG-a. 

Razvoj sustava volontiranja. Stabilne financije za provedbu 

aktivnosti članova lokalnog partnerstva i ureda LAG-a.  

Promjena smjernica politika Vlade Republike Hrvatske 

posebno vezanih uz provedbu Programa ruralnog 

razvoja i djelovanje udruga, općenito; lokalni izbori; 

potencijalno nestabilno političko okruženje na 

nacionalnoj razini  

Visoka Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o 

odlukama nadležnih tijela za provedbu programa RR. 

Suradnja s drugim LAG-ovima i potpornim mrežama na 

nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao tehničkom pomoći, 

suradnja s Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR-om. 

Nepovoljni klimatski/vremenski uvjeti  Mala Usklađivanje provedbenog plana aktivnosti s vremenskim 

prilikama, prilagoditi aktivnosti sezonalnosti vremenskih 

prilika, posebno one vezane uz vanjske radove/aktivnosti.  

Nepovoljni međusobni odnosi multisektorskih dionika – 

članova LAG-a  

Srednja Intenzivna provedba aktivnosti animacije i umrežavanja 

multisektorskih dionika, kako bi što više međusobno 

komunicirali. Praćenje rada i postignuća LAG-a te 

izvješćivanje dionika i široke javnosti.  

Od svih navedenih rizika ipak je najveći onaj vezan uz promjene regulatornog okvira provedbe Programa ruralnog razvoja koji je potpuno izvan 

utjecaja LAG-a Sjeverna Bilogora a obavezan je za prilagodbu LRS s pratećom provedbenom dokumentacijom. 

 

 


