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Evaluacija 2017. – 2019. 

2017.  

Djelatnice LAG-a Sjeverna Bilogora kroz cijelu 2017. godinu prikupljale su projektne ideje 

poljoprivrednika i svih zainteresiranih dionika na području LAG-a Sjeverna Bilogora. Zbog kašnjenja 

provedbe Mjere 19 ljudi su počeli gubiti vjeru te nam se više nisu obraćali s povjerenjem. Pomagale 

su u prijavama za natječaje na nacionalnoj razini (OPG-ovim, poduzetnicima i udrugama). 

U siječnju 2017. godine sudjelovale su na dvodnevnoj radionici u Općini Rovišće, održanoj od strane 

Zorana Starešine. Radionica je bila o projektnoj dokumentaciji  za tipove operacija 4.1.1., 4.1.2. i 

6.1.1.  

Uslijedilo je potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju.  

Poljoprivrednici su dolazili u ured, tražeći konkretne informacije pa smo ih savjetovali. Za TO 6.1.1.    

za OPG Ivana Košćak iz Srednje Diklenice, Kapela. OPG se bavi uzgojem povrća na ekološkim 

principima, proizvode ukupno 68 vrsta povrća, a manjim dijelom se bavi uzgojem ljekovitog bilja i 

žitaricama.  

Hrvatska udruga županija je u sklopu LADDER projekta otvorila natječaj za sufinanciranje projekata na 

lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci koji su usmjereni na razvoj i podizanje svijesti. Prijavu su 

radile za Udrugu žena Gudovac kojoj je predsjednica Vesna Belošević. Vrijednost projekta: 44.000,00 

kuna.  

Prijava na natječaj INE d.d. – Klub volontera, prijavitelj Općina Veliko Trojstvo s iznosom od 3.500,00 

kuna. 

Za DVD Severin prijava na natječaj „Svjetlo na zajedničkom putu“ HEP-a za 2017. godinu, projekt pod 

nazivom „Put do zvijezda uz dječji smijeh“ s ukupnim proračunom od: 18.428,00 kuna.  

Za Udrugu žena Gudovac prijava na HEP-ov natječaj „Svjetlo na zajedničkom putu“ za 2017. godinu 

pod nazivom „Čuvarice kulturne baštine Gudovca i Bilogorskog kraja“, vrijednost projekta 12.990,00 

kuna.  



 

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“ 

LAG SJEVERNA BILOGORA 

   

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja 

 

                

 

               Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora 

Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo 
 

IBAN: HR3324020061100547660 

OIB: 36736744335 
MB: 02493799 

 

 

 

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora prijavila projekt na HEP-ov natječaj „Svjetlo na zajedničkom 

putu“ za kupnju električnih sječkalica za granje za područje devet općina. Za kupnju navedenih 

sječkalica tražen iznos od: 16.875,00 kuna.  

Prijave na natječaj za sufinanciranje u području zaštite okoliša i prirode 2017. godine koji je objavila 

INA – industrija nafte d.d. – prijavitelj je Osnovna škola Veliko Trojstvo, naziv projekta je „Školski 

voćnjak znanja“ iznos koji se dodjeljuje je 30.000,00 kuna.  

Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar izvršila je prijavu na Javni poziv za dodjelu potpora turističkim 

zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini kojeg je raspisala Hrvatska turistička 

zajednica. LAG Sjeverna Bilogora na projektu „Za razvoj ruralnih krajeva“ – Obrazovanje za turizam na 

seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam, sudjeluje kao partner. Provedba projekta u studenom 

2017. godine (16.-18.11.2017.).   

Prijava za  POLJOPRIVREDNO VOĆARSKO OBRTNIČKU ZADRUGU PLODNA ORANICA, kojoj je upravitelj 

Stevo Sijerak iz Velikih Zdenaca. Projekt prijavljen na ZABA Start odnosi se na VELEBIT EKOLOŠKU 

IDENTIFIKACIJSKU VREĆICU ili VELEBIT EIV. Projekt koji objedinjuje principe ekološko održivog razvoja 

i marketinški alat koji je primijenjen modernom potrošačkom društvu. VELEBIT EIV sadrži dva ključna 

elementa: ekološku platnenu vrećicu od razgradivih prirodnih materijala i identifikacijski kod 

programa vjernosti u obliku barcoda ili čipa. Cilj vrećice je iz masovne upotrebe s tržišta izbaciti 

plastičnu vrećicu i plastičnu loyalty karticu.  

Prijava za udrugu Bilogorski turistički put na natječaj Hrvatskog društva skladatelja koji natječajem 

podupire aktivnosti hrvatskih glazbenika, glazbeno stvaralaštvo i glazbene manifestacije. Iznos: 

10.000,00 kuna.  

Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede s državnom tajnicom Marijom Vučković i Željkom Gudelj 

Velagom vezano uz izmjene LRS-a i dogovor oko potencijalne radionice organizirane od strane 

Ministarstva u suradnji s APPRRR-om. Ubrzo je najavljena radionica za sve LAG-ove u Vukovaru. 

Uslijedila Izmjena Pravilnika za mjeru 19. Prikupljanje ideja s LAG područja. 

Sudjelovali smo na svim radionicama koje su bile organizirane od strane LEADER mreže, Ministarstva 

poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  

LAG Sjeverna Bilogora sudjelovao je na Bjelovarskom sajmu u Gudovcu s promocijom provedbe LRS-

a.   

Održana 4 sastanka načelnika LAG područja. 
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Radionice za izmjenu LRS-a na području LAG-a. Potrebe na terenu zahtijevale su usklađivanje sa 

smanjenom alokacijom sredstava. 

Statut je usklađen sa zakonskim i podzakonskim aktima RH te Uredbama EU koje uređuju 

LEADER/CLLD.  

Prema Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a ostvaren doprinos Prioritetu 6: Promicanje društvene 

uključenosti, smanjenje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima s naglaskom na 

Fokus područje 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima. Također, ostvaren doprinos 

Prioritetu 1: Poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima.   

Nažalost, zbog kašnjenja cijele procedure LAG natječaji se nisu provodili.  

Na radionicama je sudjelovalo preko 100 sudionika, sukladno potpisnim listama sa svih radionica. 

Informiranje dionika bilo je i putem telefonskih konzultacija, web stranica, ispunjavanjem obrazaca za 

prijavu projektnih ideja kroz cijelu 2017 godinu. Upravni odbor i Skupština LAG-a usvojila je izmjenu 

LRS-a. 

Zaposlene su dvije osobe na puno radno vrijeme u LAG-u Sjeverna Bilogora. Detaljno izvješće o radu 

LAG-a nalazi se na web stranicama LAG-a Sjeverna Bilogora (www.lag-sjeverna-bilogora.hr). 

Akcijski plan odobren u prvoj izmjeni 

SC/M/T
O 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ukupno 
projekat
a 

SC1 N/A N/A N/A N/A 29 10 2 41 

M1.1 N/A N/A N/A N/A 29 10 0 39 

TO1.1.1 N/A N/A N/A N/A 11 0 0 11 

TO1.1.2 N/A N/A N/A N/A 0 9 0 9 

TO1.1.3 N/A N/A N/A N/A 0 1 0 1 

TO1.1.4 N/A N/A N/A N/A 18 0 0 18 

M1.2 N/A N/A N/A N/A 0 0 2 2 

TO1.2.1 N/A N/A N/A N/A 0 0 2 2 

SC2 N/A N/A N/A N/A 0 9 6 15 

M2.1 N/A N/A N/A N/A 0 9 0 9 

TO2.1.1 N/A N/A N/A N/A 0 9 0 9 

M2.2 N/A N/A N/A N/A 0 0 6 6 

TO 2.2.1 N/A N/A N/A N/A 0 0 6 6 

SC3 N/A N/A N/A N/A 9 2 0 11 

http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/
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M3.1 N/A N/A N/A N/A 9 0 0 9 

TO3.1.1 N/A N/A N/A N/A 9 0 0 9 

M3.2 N/A N/A N/A N/A 0 
2priprem
e 

2 
provedbe 

2 

TO3.2.1 N/A N/A N/A N/A 0  
2 
pripreme 

2 
provedbe 

2 

TO3.2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

Tekući troškovi – 19.4.  
R. 
broj Opis Broj/iznos 

1 Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0 

2 Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0 

3 
Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih 
osoba 0 

4 Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih 
osoba (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 0 

5 

Ukupan broj radionica, sastanaka, seminara, treninga, 
studijskih putovanja, sajmova i slično vezano za provedbu 
LRS i/ili Programa ruralnog razvoja na kojima su sudjelovali 
zaposlenici, volonteri i članovi LAG- a  31 

6 Ukupan broj sudionika na radionicama, sastancima, 
seminarima, treninzima, studijskih putovanjima, sajmovima 
i slično (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 227 

7 
Ukupan broj sastanaka vezano za tekući rad LAG-a 
(uključujući monitoring i evaluaciju, a isključujući u vezi LAG 
natječaja) 7 

8 
Ukupan broj sastanaka u vezi LAG natječaja 1 
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9 Ukupno tražena potpora za tekuće troškove (kn) 314.175,92 

10 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (kn) 235.484,54 

11 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (EU 
dio)(kn) 211.936,09 

12 
Ukupno tražena potpora za plaće i naknade zaposlenih (kn) 241.616,33 

13 Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade 
zaposlenih (kn) 184.061,25 

14 Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade 
zaposlenih (EU dio)(kn) 165.655,13 

   

  

 

 

 

 

  

   

Animacija  
R. 
broj Opis Broj/iznos 

1 Ukupan broj aktivnosti organiziranih u svrhu provedbe 
animacijskih aktivnosti 9 

2 
Ukupan broj sudionika animacijskih sudionika LAG- a u 
organizaciji LAG-a (sukladno potpisnoj listi, ne uključujući 
procjenu broja sudionika) 93 

3 

Ukupan broj izrađenih promidžbenih materijala LAG-a* 501 

Broj brošura/letaka o LAG-u   

Broj brošura/letaka o LRS 500 

Broj reklama   

Broj ostalih promidžbenih materijala (navesti što) 1 banner 

4 
Ukupan broj aktivnosti vezan uz pružanje pomoći 
potencijalnim korisnicima s područja LAG-a u svrhu 
pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS 9 

5 

Ukupan broj potencijalnih korisnika kojima je pružena 
pomoć u svrhu pripreme projekata koji se planiraju 
provoditi putem LRS (sukladno potpisnoj listi, ne 
uključujući procjenu broja sudionika) 9 

6 Ukupan iznos tražene potpore za animaciju (kn) 5.144,07 

7 Ukupan iznos isplaćene potpore za animaciju u AP (kn) 1.427,25 
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8 Ukupan iznos potpuno isplaćene EU potpore u AP (EU 
dio)(kn) 1.325,03 

 

 

 

 

 

 

2018. 

Odluka o prvoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora donesena je 28.12.2017. 

godine. Odluka o izmjeni poslana je 11.01.2018. godine u APPRRR putem AGRONET-a. 22. veljače 

2018. godine poslan je Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak koji je primljen 01.03.2018. godine. 

Odgovor je poslan 06.03.2018. godine, a Odluka o odobrenju promjene napisana je 04.04.2018. 

godine.  

LAG Sjeverna Bilogora poslala je 10. ožujka 2018. godine prijavu na program ZAŽELI – program 

zapošljavanja žena iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Odluku o 

administrativnoj kontroli zaprimili smo 28.03.2018. godine. Projektom je planirano zapošljavanje 60 

žena za pružanje usluga najmanje 240 krajnjih korisnika na području LAG-a. Ukupna vrijednost 

projekta je 9.980.551,15 HRK. 

U siječnju 2018. godine djelatnice LAG-a imale su edukaciju u APPRRR-u koja je vezana uz aktivaciju 

prvog natječaja (6.3.1.). Edukaciju je održao gospodin Ivo Dolić u suradnji sa stručnjacima iz APPRRR-

a.  

14.02.2018. redovna posjeta djelatnika APPRRR-a prije isplate 4. Zahtjeva za isplatu iz Podmjere 

19.4.1. Što se tiče posjete ulaganju, sve je prošlo u najboljem redu.  

19.04.2018. godine objavili smo prvi LAG natječaj pod nazivom: 1.1.4. Potpora razvoju malih 

poljoprivrednih gospodarstava. Održano je 9 animacijskih radionica na području svih devet JLS koje 

su u sastavu LAG-a Sjeverna Bilogora i sudjelovalo je ukupno 58 sudionika. Radionica je obuhvatila 

natječajnu dokumentaciju (tekst LAG natječaja, obrasci i prilozi). Natječajna dokumentacija dostupna 

je na službenim stranicama LAG-a (www.lag-sjeverna-bilogora.hr) i svim stranicama JLS-a koje 

obuhvaćamo. Uz djelatnice LAG-a na animacijskim radionicama sudjelovala je i direktorica tvrtke 

http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/
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PROKONZALTING d.o.o. za pružanje usluga prijave i provedbe projekata, savjetovanja poduzetnika o 

kreditima i izvorima financiranja, edukacija i informiranje, gospođa Adela Zobundžija,  koja je 

zainteresiranim sudionicima animacijskih radionica prenijela svoja iskustva vezana uz pripremu i 

provedbu projektnih prijava.  Za prvi LAG natječaj imali smo 1 objavu u tjednim novinama 

(Bjelovarac) i emitiranje reklamnog spota u vremenskom rasponu od 19.04.2018. – 07.05.2018. 

(vrijeme objave natječaja) na radio postaji (Super radio).  

Sudjelovale smo na radionici u organizaciji LEADER mreže i LAG-a Mareta pod nazivom 

„Implementacija Lokalnih razvojnih strategija u okviru LEADER (CLLD), Podmjera 19.2., 3. i 4., Mjere 

19. Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020“ na Dugom otoku.  Sudjelovale smo i na radnom ručku s 

ministrom poljoprivrede u Garešnici. Održali smo sastanak načelnika vezan uz izgradnju skloništa za 

zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja. 

U srpnju 2018. godine objavili smo drugi LAG natječaj (19.07.2018.) za TO 3.1.1. Razvoj opće 

društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a. Za 11 prijava na TO 

1.1.4. poslani su Zahtjevi za obrazloženje/ispravak. Sva obrazloženja/ispravci su stigli u propisanom 

roku te su svi odgovorili ispravno na tražena obrazloženja/ispravke.  

U kolovozu 2018. godine održane su tri animacijske radionice vezane uz objavu natječaja 3.1.1. 

Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a. Radionice 

su se održale u Općini Severin, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac. Imali smo ukupno 13 sudionika.  

Aktivirana je prijava na LAG natječaj 6.3.1. te smo prilikom toga odrađivale sve pripremne radnje za 

Upravni odbor vezane uz donošenje Odluka o odabiru projekata za natječaj 1.1.4. Potpora razvoju 

malih poljoprivrednih gospodarstava (sukladan 6.3.1.).  

U rujnu 2018. godine Upravni odbor LAG-a Sjeverna Bilogora je na svečanoj dodjeli uručio trinaest 

Odluka o odabiru projekata za LAG natječaj 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava.  

Uz promociju LRS-a LAG Sjeverna Bilogora i prezentaciju cijelog LAG područja, održana je radionica u 

suradnji s Tehnološkim parkom d.o.o. Bjelovar pod nazivom: „Pismo ili glava – kako od jednog stroja 

napraviti dva“.  

Zaprimili smo od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izmjene 

aktivacije za 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika 

LAG-a (7.4.1.) te je slijedom toga produžen LAG natječaja za 3.1.1. 

U listopadu 2019. godine organizirana je radionica na području LAG-a Marinianis u Višnjici uz potporu 

LMH, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 



 

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“ 

LAG SJEVERNA BILOGORA 

   

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja 

 

                

 

               Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora 

Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo 
 

IBAN: HR3324020061100547660 

OIB: 36736744335 
MB: 02493799 

 

 

 

ruralnom razvoju pod nazivom: „Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja – analiza provedbe Mjere 19 

unutar Programa ruralnog razvoja“ vezana uz kontrolne liste za objavljeni natječaj 7.4.1. 

Objašnjavanje nejasnoća i ponovno mijenjanje aktiviranog LAG natječaja zbog novih saznanja 

APPRRR-a. Zaprimili smo zahtjev i molbu za uključivanjem u akciju pomoći prilikom prodaje 

neretvanskih mandarina. Drago nam je da su se skoro sve naše JLS odazvale akciji i dale svoj 

doprinos. 

U studenom 2018. godine organizirana je radionica na području LAG-a Sava, u suradnji sa LMH 

Hrvatske te Ministarstvom poljoprivrede i Društvom za razvoj slovenskega podeželja. Započeli smo s 

unosom odobrenih projektnih prijava (6.3.1. – 1.1.4.) u AGRONET sustav.  

U prosincu 2018. sudjelovale smo na radionici koja je organizirana od strane Hrvatske mreže za 

ruralni razvoj u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju kod domaćina LAG-a Šumanovci u Bošnjacima pod nazivom: 

„Predstavljanje novih LAG natječaja za tipove operacija 4.1.1.,4.1.2. i 4.2.1. i razmjena iskustava 

između LAG-ova u dosadašnjoj provedbi LRS-a“. Organizirali smo radionice na području našeg LAG-a 

radi ponovnog utvrđivanja stvarnih potreba naših poljoprivrednika da bismo imali realno stanje s 

obzirom na činjenicu da mijenjamo našu lokalnu razvojnu strategiju po drugi puta. Činjenica je da je 

vrlo malo vremena ostalo i da bi morali raditi na tome da uspijemo objaviti sve što je planirano i da 

možemo ostvariti naše ciljeve koje smo si zadali. Radionice su organizirane na području tri JLS: Općine 

Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Općina Rovišće. Radionica je organizirana u dva dijela, prvi dio 

odnosio se na izmjene Lokalne razvojne strategije pod nazivom: „Informacije vezane uz Lokalne 

razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora“ dok je drugi dio animacijske radionice imao naziv: 

„Kvalitetno veslanje digitalnim brzacima – male tajne promocije OPG-a na društvenim mrežama“ koju 

je održala gospođa Vanja Zglavnik iz obrta za internetski marketing i copywriting – Context. 31 osoba 

je bila prisutna na radionicama. Napomenuti ćemo da smo uz animacijske radionice vezane uz 

izmjene LRS-a, uspjeli složiti vlastitu bazu OPG-ovaca koji su zainteresirani za LAG natječaje te smo ih 

sve obavijestile o izmjenama putem telefona, anketni upitnik smo poslali na sve mail adrese te smo 

ga objavile na službenim web stranicama LAG-a i facebook stranici LAG-a. U prosincu smo organizirali 

redovnu Skupštinu LAG-a na kojoj smo održale i zadnju animacijsku radionicu vezanu uz izmjene 

Lokalne razvojne strategije na kojoj smo imali 73 sudionika. Htjeli smo dati doprinos promovirajući 

naše poljoprivredne proizvođače sa područja svih naših devet JLS koje LAG obuhvaća, te smo 

članovima i sudionicima poklonili domaće proizvode naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 

na taj način smo pokazali koliko je važno kupovati od naših lokalnih proizvođača i koliko kvalitetnih 

proizvoda imamo na našem području.  

Tijekom 2018 godine, LAG Sjeverna Bilogora imao je 4 sjednica Upravnog odbora od koji su tri 

sjednice vezane uz LAG natječaje dok je jedna sjednica UO LAG-a vezana uz tekući rad LAG-a. Imali 
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smo jednu (1)  sjednicu Nadzornog odbora LAG-a vezanu također uz tekući rad LAG-a. Održana je 1 

Skupština LAG-a Sjeverna Bilogora. Održali smo sedam sastanaka vezana uz LAG natječaje i 7 

sastanaka uz tekući rad LAG-a. 

U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je u okviru planiranih učinaka na postizanje cilja 3. LRS-a, kroz tip 

operacije 3.2.2. (sukladan tipu operacije 19.4.1.), jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za 

provedbu LRS s provedbom operacije unutar CLLD strategije.  

U okviru sustava pokazatelja isporuka LRS-a (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja 

rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR 2014. – 2020. , kojima se na jasno mjerljiv 

način, ostvaruju ciljevi ZPP-a, ostvario je slijedeće ciljeve: 

- Doprinos prioritetma 6 / FP 6A , i 6 / FP 6B  

Broj animacijskih aktivnosti koje doprinose prioritetima 6 / FP 6A i 6 / FP 6B iznosio je sveukupno 16. 

Broj sudionika na animacijskim aktivnostima vezanih za prioritet 6 / FP 6 A i 6/ FP 6 B iznosio je 164 

sudionika. 

31.12.2018. godine u LAG-u Sjeverna Bilogora zaposlene su dvije osobe na puno radno vrijeme i na 

neodređeno.  

Akcijski plan odobren u drugoj izmjeni 

SC/M/T
O 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ukupno 
projekat
a 
min./ma
ks. 

SC1 N/A N/A N/A N/A 13 14/28 1/2 28/43 

M1.1 N/A N/A N/A N/A 13 14/28 0 27/41 

TO1.1.1 N/A N/A N/A N/A 0 3/17 0 3/17 

TO1.1.2 N/A N/A N/A N/A 0 1 0 1 

TO1.1.3 N/A N/A N/A N/A 0 1 0 1 

TO1.1.4 N/A N/A N/A N/A 13 9 0 22 

M1.2 N/A N/A N/A N/A 0 0 1/2 1/2 

TO1.2.1 N/A N/A N/A N/A 0 0 1/2 1/2 

SC2 N/A N/A N/A N/A 0 3/9 0 3/9 

M2.1 N/A N/A N/A N/A 0 3/9 0 3/9 

TO2.1.1 N/A N/A N/A N/A 0 3/9 0 3/9 
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SC3 N/A N/A N/A N/A 8 2 0 10 

M3.1 N/A N/A N/A N/A 8 0 0 8 

TO3.1.1 N/A N/A N/A N/A 8 0 0 8 

M3.2 N/A N/A N/A N/A 0 
2priprem
e 

2 
provedbe 

2 

TO3.2.1 N/A N/A N/A N/A 0  
2 
pripreme 

2 
provedbe 

2 

TO3.2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

LAG natječaji 

Redni broj i 

naziv LAG 

natječaja 

 

 

Tip 

operacije 

iz 

Programa 

koji je 

sukladan 

tipu 

operacije 

iz LRS 

Ukupan broj 

zaprimljenih 

prijava 

Ukupno 

tražena 

potpora (kn) 

Ukupan 

broj 

odobrenih 

prijava 

Ukupno 

odobrena  

potpora (kn) 

Ukupan broj 

zaprimljenih 

Zahtjeva za 

potporu u 

AP (kn) 

Ukupno 

tražena 

potpora u AP 

(kn) 

 

1.1.4.Potpora 

razvoju malih 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

 

 

 

6.3.1. 

 

 

13 

 

 

 

1.451.346,00 
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1.190.400,00 
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Tekući troškovi  
R. 
broj Opis Broj/iznos 

1 Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0 

2 Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0 

3 
Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih 
osoba 0 

4 Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih 
osoba (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 0 

5 

Ukupan broj radionica, sastanaka, seminara, treninga, 
studijskih putovanja, sajmova i slično vezano za provedbu 
LRS i/ili Programa ruralnog razvoja na kojima su sudjelovali 
zaposlenici, volonteri i članovi LAG- a  44 

6 Ukupan broj sudionika na radionicama, sastancima, 
seminarima, treninzima, studijskih putovanjima, sajmovima 
i slično (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 220 

7 
Ukupan broj sastanaka vezano za tekući rad LAG-a 
(uključujući monitoring i evaluaciju, a isključujući u vezi LAG 
natječaja) 10 

8 
Ukupan broj sastanaka u vezi LAG natječaja 10 

9 Ukupno tražena potpora za tekuće troškove (kn) 273.918,89 

10 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (kn) 273.244,05 

11 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (EU 
dio)(kn) 245.919,65 

12 
Ukupno tražena potpora za plaće i naknade zaposlenih (kn) 223.080,12 
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13 Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade 
zaposlenih (kn) 223.080,12 

14 Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade 
zaposlenih (EU dio)(kn) 200.772,11 

   

   
 

 

 

 

    

Animacija  
R. 
broj Opis Broj/iznos 

1 Ukupan broj aktivnosti organiziranih u svrhu provedbe 
animacijskih aktivnosti 16 

2 
Ukupan broj sudionika animacijskih sudionika LAG- a u 
organizaciji LAG-a (sukladno potpisnoj listi, ne uključujući 
procjenu broja sudionika) 164 

3 

Ukupan broj izrađenih promidžbenih materijala LAG-a* 304 

Broj brošura/letaka o LAG-u 0 

Broj brošura/letaka o LRS 0 

Broj reklama 4 

Broj ostalih promidžbenih materijala (navesti što) 

kemijske 
olovke 300 
komada 

4 
Ukupan broj aktivnosti vezan uz pružanje pomoći 
potencijalnim korisnicima s područja LAG-a u svrhu 
pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS 16 

5 

Ukupan broj potencijalnih korisnika kojima je pružena 
pomoć u svrhu pripreme projekata koji se planiraju 
provoditi putem LRS (sukladno potpisnoj listi, ne 
uključujući procjenu broja sudionika) 164 

6 Ukupan iznos tražene potpore za animaciju (kn) 15.584,32 

7 Ukupan iznos isplaćene potpore za animaciju u AP (kn) 14.759,81 

8 Ukupan iznos potpuno isplaćene EU potpore u AP (EU 
dio)(kn) 13.283,83 
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2019.  

Krajem 2018. godine na redovnoj Skupštini LAG-a Sjeverna Bilogora  usvojene su izmjene Statuta 

LAG-a Sjeverna Bilogora i izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora (2. izmjena 

poslana APPRRR-u). Izmjene LRS-a odnosile su se objavu 2. LAG Natječaja za TO 1.1.4. (PRR 6.3.1.) 

Djelatnice LAG-a sudjelovale su na prezentaciji sporazuma između Ministarstva hrvatskih branitelja i 

Podravke d.d. vezane uz otkup proizvoda braniteljskih zadruga i OPG-ova. LAG Sjeverna Bilogora je u 

ožujku 2018. godine prijavio projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“ na program ZAŽELI, u 2019. godini 

dobili smo informaciju da se projektna prijava nalazi u procjeni kvalitete. LAG administratori su 

započeli s Analizom 1 za  TO 3.1.1. (PRR 7.4.1.). Analiza je započela 15. siječnja 2019. godine i 

nastavila se u veljači 2019. godine. 14. veljače imali smo posjet lokaciji ulaganja od strane djelatnika 

APPRRR-a, sve je prošlo u redu. Za nositelje projekata koji su odabrani na LAG Natječaju za TO 1.1.4. 

(PRR 6.3.1.) krenule su dopune i to u razdoblju od 14.02. – 05.03.2019. godine. LAG Sjeverna Bilogora 

pripremao se za 22. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu koji je trajao od 29. – 31. 

ožujka 2019. godine. LAG Sjeverna Bilogora održao je radionicu na sajmu, na kojoj su svoj rad 

predstavile kolege iz LAG-a Središnja Istra te Vanja Zglavnik sa svojim obrtom za copywriting i 

digitalni marketing Context.  

Zaprimili smo 13 Odluka o dodjeli sredstava za 1. LAG Natječaj (PRR 6.3.1.), i odobrena nam je 

izmjena LRS-a i Plan raspisivanja natječaja za 2019. godinu. U Ministarstvu poljoprivrede održali smo 

sastanak sa djelatnicima Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju vezanom uz LAG Natječaje (sudjelovali su predsjednici LAG-ova i voditelji istih).  

Održan je 36. Radni sastanak načelnika LAG-a koji se odnosio na tekući rad LAG-a, te dogovor oko 

sudjelovanja na sajmu, i održavanje radionica vezanih uz najavu LAG Natječaja u 2019. godini.  

Zaprimili smo Zaključak od strane Ministarstva poljoprivrede o ispunjenju obveza dostavljanja 

godišnjeg izvješća o radu LAG-a. LAG je pomogao u pripremi prijave za Izbor najboljeg mladog 

poljoprivrednika u 2019. godini, poljoprivrednik je osvojio drugo mjesto. Sudjelovanje na sajmu i 

predstavljanje rada LAG-a Sjeverna Bilogora. U prvom dijelu LAG Sjeverna Bilogora najavio je LAG 

natječaje u proljeće 2019. godine i to: 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i 

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. 

Sudionici su aktivno sudjelovali na radionici, postavljali pitanja i razmjenjivali iskustva u provedbi 

projekata ruralnog razvoja. U drugom dijelu radionice predstavili su se gosti iz LAG-a Središnja Istra sa 

svojim zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom, Pazinskim cukerančićem. Treći dio radionice 

obuhvatio je male tajne upravljanja OPG-a na društvenim mrežama i vještine upravljanja 

marketingom na Facebook stranici. Većina OPG-ovaca odrađuje sve sama: od osnovnih 

poljoprivrednih poslova, računovodstvenih poslova, različitih izvještavanja prema upravljačkim 

tijelima RH i EU, prodaje i promocije svojih proizvoda. Voditeljica radionice Vanja Zglavnik, vlasnica 
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obrta za internetski marketing i copywriting, Context, u par jednostavnih koraka pojasnila je 

sudionicama kako iskoristiti besplatni alat marketinga – Facebook. Radionica je završila u 14:00 s 

iznimno pozitivnim povratnim informacijama. Sva tri dana (od 29. do 31. ožujka) održana je 

promocija LRS-a LAG-a na štandu LAG-a Sjeverna Bilogora u Paviljonu 1 bjelovarskog sajma. U travnju 

smo sudjelovali na radionici u Zagrebu koja je organizirana od strane APPRRR-a za posjete lokaciji 

ulaganja koje će odrađivati LAG za LAG projekte.  Sudjelovali smo na 1. radionici organiziranoj od 

strane LEADER mreže Hrvatske koja se održala na području LAG-a Međimurski doli i bregi od 16. – 18. 

travnja 2019. godine na temu „Priprema za praćenje i vrednovanje provedbe lokalnih razvojnih 

strategija i rada lokalnih akcijskih grupa Republike Hrvatske“ i osvrnuli smo se na Zakon o javnoj 

nabavi. LAG je sudjelovao na sastanku vezanom uz sudjelovanje na 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), nezaposleni hrvatski branitelji, 

djeca dragovoljaca Domovinskog rata, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rada, djeca 

hrvatskih ratnih vojnih invalida, osobe s invaliditetom, osobe od 50 – godina i starije – na području 

LAG-a Sjeverna Bilogora nije bilo zainteresiranih. 

Krenule su isplate prvih rata za nositelje projekata koji su prošli na prvom LAG Natječaju (13 – PRR 

6.3.1.). APPRRR je poslao anketu o broju zaposlenih u LAG-u, tj. provjera administrativnog i 

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

Sjeverna Bilogora. Zaprimili smo i specijalnu punomoć za TO 6.3.1. i TO 7.4.1. u kojoj je točno 

definirano što LAG smije napraviti u ime i za račun nositelja projekata. U travnju smo završili i Analizu 

2 za TO 7.4.1. (PRR). 

LAG je imao sjednicu Upravnog odbora na kojoj su donesene Odluke o odabiru projekata za TO 3.1.1. 

(PRR 7.4.1.) za ukupno 8 prijavljenih projekata, na sjednici smo i donijeli odluku o raspisivanju trećeg 

LAG natječaja za TO 1.1.4. (PRR 6.3.1. – 2. put). LAG je sudjelovao i na 2. radionici LEADER mreže 

Hrvatske koja se održala od 09. – 11. svibnja 2019 godine na području LAG-a Brač i to na temu: 

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

dobre prakse i kako ih primijeniti“. LAG je objavio treći LAG natječaj te smo krenuli s animacijskim 

radionicama za područje koje obuhvaćamo. Održane su tri animacijske radionice (Općina Rovišće, 

Općina Veliko Trojstvo i Općina Velika Pisanica). Radionice za potencijalne prijavitelje održane su u 

večernjim satima isključivo zbog poljoprivrednika. Animacijske radionice su nam pokazale da postoji 

tri puta veći broj prijavitelja od predviđenih sredstava te smo pristupili istraživanju terena (e-mail, 

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

LRS-a. Poslali smo i prijavu za suorganizaciju radionice vezanu uz aktivaciju TO 6.4.1. Ministarstvu 

poljoprivrede (prijava je bila vezana uz Jesenski bjelovarski sajam u Gudovcu). Održali smo sastanak s 

Turističkom zajednicom Bjelovar – Bilogora (uz Bjelovar, obuhvaća JLS koje su u sastavu LAG-a) oko 

potencijalnih ideja i smjernica za projekte suradnje na temu očuvanja kulturne baštine i 
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tradicionalnih proizvoda. Prijavili smo projekte za TO 3.1.1. (PRR 7.4.1) koji su odabrani na LAG razini 

u AGRONET sustav. LAG je sudjelovao i na 3. Hrvatskom ruralnom parlamentu (od 20. do 

23.05.2019.) u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj i Ministarstva poljoprivrede na temu: 

„Pametna sela“. 27. svibnja 2019. godine započele su prijave za 3. LAG Natječaj 1.1.4. (PRR 6.3.1.), 

održali smo sjednicu Skupštine i radionicu vezanu uz izmjenu LRS-a na kojoj su donesene Odluke o 

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

postupaka jednostavne nabave. U lipnju smo sudjelovali na radionici koja je organizirana od strane 

Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju na temu:  Zakon o javnoj nabavi i izmjene natječaja za TO 19.3.1.,19.3.2. i 19.4.1. 

Poslana je izmjena LRS-a zbog velikog interesa na terenu i posljedično velikog broja prijava (PRR 

6.3.1.) 

01. srpnja 2019. godine je zadnji dan prijave na LAG natječaj za TO 1.1.4. (PRR 6.3.1.) stigle su 23 

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

sredstva povećana su za 18 projekata. Prijavili smo se na međunarodnu konferenciju SEE LEADER u 

Opatiji, prijavljene su Nikolina Prišćan (predsjednica UO LAG-a), Romana Kovačić (stručna suradnica 

za projekte) i Romana Diebalo Šimić (voditeljica LAG-a). Djelatnice LAG-a Sjeverna Bilogora su riješile 

sustav zaprimanja eRačuna s obzirom na činjenicu da su LAG-ovi postali obveznici javne nabave (od 

01. srpnja 2019.) sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne 

novine“ broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU). Sudjelovali smo na 

trećoj radionici u organizaciji LEADER mreže Hrvatske na području LAG-a Bura od 21. do 24. kolovoza 

na temu: „Provedba LEADER/CLLD u okviru PRR 2014 – 2020 – razmjena iskustava u provedbi LRS-a“. 

Organiziran je 38. Radni sastanak načelnika – dogovor oko sudjelovanja na sajmu te organizacije 

radionice (gostovanje LAG-a Podravine, Contexta – obrta za digitalni marketing i copywriting s 

temom „Agro marketing“ i D.D. electrica d.o.o. sa temom: „Korištenje obnovljivih izvora energije u 

poljoprivredi i preradi).  Ispunili smo upitnik o potrebi LAG-ova za podizanjem alokacije za provedbu 

19.2. (LAG Natječaja) 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. Sudjelovali smo na 27. Jesenskom 

međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu u razdoblju od 06. do 08. rujna 2019. godine 

(održana je radionica i animacija na štandu LAG-a). U Maloj sajamskoj dvorani (Paviljon 1) 

bjelovarskog sajma održana je radionica LAG-a Sjeverna Bilogora za članove LAG-a i ostale 

zainteresirane dionike s temom „Pametna sela – hrabro u ruralnu sutrašnjicu“. Radionica je održana 

u četiri dijela. U prvom dijelu voditeljica LAG-a Sjeverna Bilogora Romana Diebalo Šimić obavijestila je 
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prisutne o provedenim LAG natječajima i izmjeni LRS-a LAG-a čije se odobrenje očekuje ovih dana. 

Izmjena je prijavljena zbog dvostruko većeg interesa za mjeru 1.1.4 (6.3.1 PRR RH). Pojasnila je da 

današnjom radionicom želimo potaknuti razmišljanje i o novom programskom razdoblju koje će 

trajati od 2021. do 2027. godine. Zbog čega Pametna sela? Ako krenemo od činjenice da digitalni jaz 

zaista postoji i da je on svakidašnjica naših ruralnih područja, onda moramo istaknuti potrebno 

ulaganje u digitalne infrastrukture, znanja i vještine. Naša sela moramo učiniti „pametnima“, 

odnosno stvoriti okruženje koje će stanovnicima ruralnih područja dati iste mogućnosti kakve imaju 

stanovnici urbanih sredina. Kako ćemo to postići? Uz pomoć modernih tehnologija, pametnog 

lokalnog upravljanja, očuvanja prirode i okoliša (jer naši resursi nisu vječni), razvoju prometne 

povezanosti, razvijanju lokalne svijesti o vrijednosti poljoprivrednika i prednosti udruživanja. 

Preporuka je da se za novo financijsko razdoblje pripreme programi koji će uvrstiti digitalizaciju kao 

jedan od prioriteta za naša sela. Pozvala je sve prisutne da razmišljaju u tom smjeru kako bismo se 

što kvalitetnije pripremili za novo programsko razdoblje i izradu nove LRS LAG-a Sjeverna Bilogora. U 

drugom dijelu radionice predstavile su se gošće iz LAG-a Podravina sa svojom LRS i LAG natječajima. 

Treći dio radionice obuhvatio je male tajne upravljanja marketingom u poljoprivredi. Voditeljica 

radionice Vanja Zglavnik, vlasnica obrta za internetski marketing i copywriting, Context objasnila je 

prisutnima da poslovanje na suvremenom tržištu nije moguće bez poznavanja i primjene marketinga 

pa je za poljoprivredu marketing jednako važan kao i proizvodnja. Voditeljica predavanja Vanja 

upoznala je prisutne s osnovama marketinga i pobliže im pojasnila pojam „4P“ – marketinški miks koji 

obuhvaća: proizvod (product), distribuciju (place), cijenu (price) i promociju (promotion). Vanja je 

pripremila i brojne dobre i loše primjere iz stvarnog života o kojima se raspravljalo. Zadnji dio 

radionice održao je Darko Dobrijević, direktor DD electric d.o.o., o korištenju obnovljivih izvora 

energije u poljoprivredi i preradi. Vodila se zanimljiva rasprava i o upotrebi ostalih obnovljivih izvora 

energije poput drvene sječke i gnojnice. Želimo da naša sela budu pokretači ruralnog razvoja, da 

preuzmu inicijativu za pronalaženje praktičnih rješenja i da budu primjer i najbolje mjesto za aktivan 

doprinos smanjenju utjecaja klimatskih promjena i poticanju održivog razvoja. Cilj je na najvišim 

upravljačkim razinama osvijestiti koristi i potencijale zelene i eko-socijalne ekonomije, stvaranje 

održivih zajednica i zadržavanja mladih u ruralnom prostoru te u nove razvojne strategije i programe 

uključiti principe i modele zelene ekonomije. Sva tri dana (od 6. rujna do 8.rujna) LAG Sjeverna 

Bilogora promovirao je svoju Lokalnu razvojnu strategiju, svoje LAG natječaje i prikupljao ideje, 

pitanja i savjete za buduće programsko razdoblje na štandu LAG-a Sjeverna Bilogora u Paviljonu 1 

bjelovarskog sajma. Obzirom da je zainteresirana skupina ljudi bila većinom starije dobi i slabije 

digitalne pismenosti, LAG je iznajmio printer (najam sajamske opreme) od sajma kako bi na svom 

štandu sve potrebne informacije mogao pružiti i u papirnatom obliku.  

 Ministarstvo nam je odobrilo izmjenu LRS-a, Plana provedbe i izmjenu Akcijskog plana provedbe LRS-

a – te nam je odobreno povećanje sredstava za TO 1.1.4. s 8 projekata na 18. Imali smo i prvu posjetu 

ulaganja OPG-u Jasna Ileković na području Općine Velika Pisanica; OPG je podnio drugi zahtjev za 
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isplatom sredstava nakon provedbe projektnih aktivnosti na 1. LAG natječaju za TO 1.1.4. odobrena 

sredstva u iznosu od 111.642,00 kn. OPG je dobio isplatu druge rate te je obvezan od trenutka 

podnošenja prijave projekta i sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava 

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).  Održali smo sjednicu Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Bilogora (24.09.) na kojoj 

smo napravili izmjenu trećeg LAG Natječaja za TO 1.1.4. (PRR 6.3.1. – povećanje raspoloživih 

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 i sudjelovanje članova na 

međunarodnoj konferenciji SEE LEADER u Opatiji od 20. – 22. 11.2019. Krenuli smo s Analizom 1 za 

prijavitelje na treći LAG Natječaj za TO 1.1.1. (prije izmjene LRS-a bio je 1.1.4. PRR 6.3.1.) za 23 

prijave. Kupili smo ukupno 376 sadnica za 6 OŠ na području LAG-a Sjeverna Bilogora. Agencija za 

plaćanja nam je poslala izmjene i dopune Smjernica za provedbu postupka odabira projekata, 

sukladno dogovoru na sjednici Upravnog odbora LAG-a prijavljeno je još 13 članova LAG-a na 

konferenciju SEE LEADER u Opatiji. U listopadu smo dobili i prvu dopunu od HZZ-a za LAG-ovu prijavu 

na program ZAŽELI. U međuvremenu smo zasadili sve sadnice na području naših osnovnih škola te je 

OPG Ileković Jasna primila isplatu druge rate za provedben projekt na 1. LAG Natječaju. Zaprimili smo 

i krajem listopada još jednu dopunu za prijavljen projekt na program ZAŽELI.  

Održali smo 39. Radni sastanak načelnika  gdje smo ih obavijestili o LAG natječajima te o dopunama 

za ZAŽELI (svih 9 JLS su partneri u projektu). Završili smo Analizu 1 za sve pristigle projekte na LAG-ov 

drugi natječaj PRR 6.3.1. te je krenula Analiza 2 za projekte pozitivno ocijenjene u Analizi 1. APPRRR 

nam je poslao dopunu za Općinu Nova Rača koja je prijavljena na LAG-ov drugi natječaj (PRR 7.4.1.), 

dopuna poslana u roku. Zaprimili smo i treću dopunu vezanu uz projekt ZAŽELI i nakon toga smo 

dobili proračun na pregled i odobrenje. Postavili smo upit HZZ-u u vezi predloženog proračuna za 

„Bilogorski puteljak svjetlosti“ (razlika prijavljenih i predloženih sredstava koje bi mi dodali stavci 

zapošljavanja žena). Zaprimili smo odgovor te nam je odobren projekt u 100 % iznosu od 

9.980.551,15 HRK – 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).  

Sudjelovali smo na radionici koja je organizirana za sve LAG-ove u organizaciji Ministarstva 

poljoprivrede i APPRRR-a s temom: „Stanje provedbe M19, CLLD 2021. – 2027., Godišnje izvješće o 

radu LAG-a za 2019 te Natječaj za TO 19.3.1. i TO 19.3.2.“ APPRRR nam je poslao 6 Odluka o rezultatu 

administrativne kontrole zahtjeva za potporu za pozitivno ocijenjene projekte za drugi LAG Natječaj 

(PRR 7.4.1.). Djelatnice LAG-a obavile su posjet lokaciji ulaganja OPG-u Posavac Slavica na području 
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Općine Kapela; OPG je podnio drugi zahtjev za isplatom sredstava nakon provedbe projektnih 

aktivnosti na 1. LAG Natječaju za TO 1.1.4.; odobrena sredstava u iznosu od 111.642,00 HRK. Posjet je 

prošao u redu i korisnik čeka isplatu druge rate. U prosincu smo nastavili Analizu 2 za pozitivno 

ocijenjene prijave u Analizi 1. Započele su pripreme za održavanje redovne sjednice Skupštine LAG-a 

Sjeverna Bilogora te smo u razgovoru s našim potencijalnim prijaviteljima na TO 6.4.1. saznali da je 

nekima predugo čekati aktivaciju za TO 6.4.1. koja bi mogla biti tek u lipnju 2020. godine, pa su se 

ljudi okrenuli financijskim instrumentima za ruralni razvoj. Financijski instrumenti su pokrenuti 01. 

rujna 2019. godine. Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog 

gospodarstva te su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. HAMAG-BICRO u 

okviru ovih financijskih instrumenata subjektima malog gospodarstva izravno odobrava zajmove u 

skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja u RH za razdoblje od 2014. – 2020. i Sporazuma o 

financiranju potpisanog između Ministarstva poljoprivrede, APPRRR-a i HAMAG-BICRO-a. Cilj 

financijskih instrumenata je olakšati pristup mikro, malih i srednjih subjekata u poljoprivrednom, 

prerađivačkom i šumarskom sektoru većom dostupnošću zajmova te smanjenjem kamatnih stopa i 

traženih sredstava osiguranja.  Svrha instrumenata je financiranje mjera 4 (ulaganje u fizičku 

imovinu), mjera 6 (razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja) te mjera 8 (Ulaganja u razvoj 

šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma). Aktivacijom financijskih instrumenata smanjio se 

interes na terenu LAG-a za TO 6.4.1 pa smo na sjednici UO zaključili  prijedlog izmjene LRS-a, tj.  da se 

sredstva iz TO 6.4.1 prebace u TO 6.3.1, tj. za jedan pozitivno ocijenjen projekt koji se nalazi ispod 

praga raspoloživih sredstava. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi 

podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba 

aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora 

lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz 

Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., članku 29, stavku 10 – LAG natječaj je 

moguće izmijeniti nakon datuma kojim počinje rok za prijavu projekta, u sljedećim slučajevima: 

- povećanje raspoloživih sredstava LAG natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja 

odluka.  

Obzirom da Upravni odbor nije donio odluke o prijavljenim projektima, predložili smo  skupštini 

donošenje odluke o izmjeni LRS-a, tj. o povećanju  sredstava za LAG natječaj za mala poljoprivredna 

gospodarstva. Skupština je jednoglasno donijela Odluku o izmjeni LRS-a, stoga je APPRRR-u poslana 

četvrta izmjena LRS-a, Plana provedbe i akcijskog plana LRS-a.  

U okviru sustava pokazatelja isporuka LRS-a (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja 

rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR 2014. – 2020., kojima se na jasno mjerljiv 

način ostvaruju ciljevi ZPP-a, LAG je ostvario slijedeće ciljeve: 

Doprinos prioritetima 6/FP 6A, 6/ FP 6B I 2/ FP 2A 
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Broj animacijskih aktivnosti koji su doprinosili prioritetima 6/FP 6A, 6/ FP 6B I 2/ FP 2A bilo je ukupno: 

24 

Broj sudionika na animacijskim aktivnostima 6/FP 6A, 6/ FP 6B I 2/ FP 2A iznosio je 316 sudionika. 

31.12.2019. godine u LAG-u Sjeverna Bilogora zaposlene su dvije osobe na puno radno vrijeme i na 

neodređeno.  

LAG Sjeverna Bilogora u 2019. godini dobio je trinaest odluka o dodjeli sredstava (ukupno 195.000,00 

eura) za LAG Natječaj (objavljen 2018. godine PRR 6.3.1.) 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava, te je ostvario cilj koji je postavljen za 2018. godinu, do 2023. trenutno važećom 

Lokalnom razvojnom strategijom ciljana vrijednost do 2023. godine iznosi 32 projekta koja će 

doprinijeti fokus području 2 A: poboljšanju gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava 

i olakšavanja restrukturiranja i modernizacije s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne 

usmjerenosti. Od trinaestero prijavitelja na prvom LAG Natječaju, troje je završilo projektne 

aktivnosti i dobilo iznos od 111.642,00 HRK.  

Za drugi LAG natječaj (PRR 7.4.1.) 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja 

kvalitete života stanovnika LAG-a, na LAG razini Odluke su dodijeljene za 8 pristiglih projekata. Nakon 

detaljne provjere u APPRRR-u, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zaprimilo je 6 prijavitelja 

(ukupno 120.000,00 eura), dok je dvoje prijavitelja dobilo Odluke o odbijanju, ukupna raspoloživa 

alokacija za ovaj TO iznosi 160.000,00 eura. Šestero prijavitelja koji su dobili Odluke o rezultatu 

administrativne kontrole ostvariti će potporu u iznosu od 148.800,00 HRK.  

Ukupno isplaćena sredstva (19.4.1.) PRR-a prema programiranom krovnom Fokus području Mjere 19 

(FP:6B) iznose: 764.482,29 HRK. 

Tijekom 2019. godine, LAG-a Sjeverna Bilogora sastavio je pitanja koja su se odnosila na prikupljanje 

podataka za vrednovanje rada LAG-a i provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora. 

Podaci za vrednovanje rada LAG-a i provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora 

obrađeni su na uzorku od 67 ispitanika. Sudjelovalo je 24 % ženskih osoba i 76 % muških osoba. Dob 

ispitanika: 18 – 30 (11 %), 31 – 45 (33 %), 46 – 60 (45 %), 61 – 75 (11 %). Cijelo LAG područje 

sudjelovalo je u ispunjavanju ankete ( 9 JLS).  79 % ispitanika je izjavilo da je upoznato s poslovanjem 

LAG-a, dok je 2 % odgovorilo da nije upoznato i 19 % je osoba koje žele znati više o LAG-u.  Pitanje 

koje je postavljeno odnosilo se na prijavu na neki od LAG natječaja, 18 % je odgovorilo da se prijavilo 

a 82 % se nije prijavilo na LAG Natječaj. Od 67 ispitanika 9  ih se prijavilo na LAG Natječaj 1.1.4. (PRR 

6.3.1.), dok se 3 prijavilo na 3.1.1. (PRR 7.4.1.). U aktivnostima koje je LAG organizirao sudjelovalo je 

48 % ispitanika, većim dijelom su sudjelovali na edukativnim radionicama i predavanjima, sajmu u 

Gudovcu, izradi LRS-a, radu LAG-a i svim poslovima koji su od interesa za LAG, rad u Upravnom 

odboru LAG-a, radionicama za OPG-ovce, na stručnim putovanjima, predstavljanju natječaja za 
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potpore u poljoprivredi. Ispitanici smatraju da bi LAG trebao organizirati predavanja i edukativne 

radionice, posjete drugim LAG-ovima u inozemstvu, sve što koristi razvoju našeg LAG-a, brigu o 

starijim osobama i povlačenje sredstava iz EU fondova, posjete sajmovima poljoprivrede i 

poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj i regiji i pomoći prilikom osmišljavanja projekata.  

45 % ispitanika smatra da je LAG utjecao na njihov razvoj, 40 % smatra da nije dok je 15 % bez 

odgovora na ovo evaluacijsko pitanje. Ispitanici koji su rekli da je LAG utjecao na njihov razvoj izjavili 

su da je LAG utjecao na njihov kulturni i društveni život, stjecanje novih znanja i vještina, edukacije, 

modernizacija  strojeva za obradu zemlje, brža, lakša i kvalitetnija obrada zemlje, upoznavanje novih 

ljudi, informiranjem o prijavama na otvorene natječaje, nove informacije koje su vezane uz promociju 

i plasman poljoprivrednih proizvoda na društvenim mrežama, dodjelom sredstava iz EU fondova. 59 

% ispitanika izjavilo je da se obratilo LAG-u Sjeverna Bilogora sa pitanjima, 30 % se nije obratilo dok 

11 % nije odgovorilo. 95 % je odgovorilo da su zadovoljni odgovorom koji su dobili, dok 5 % nije 

odgovorilo na pitanje.  

1A - Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim 
područjima – održane 3 (sajmovi), ciljana vrijednost do 2023. je 8; sudionici – 73, ciljana vrijednost do 
2023. je 90 
6B - Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima – 14 
(radionice za izmjene LRS + animacijske za 7.4.1.), ciljana vrijednost do 2023. je 14; sudionici - 153, 
ciljana vrijednost do 2023. je 140  
2A – isplaćeni projekti za 6.3.1 – 3 projekta primila konačnu isplatu zadnje rate, ciljana vrijednost do 
2023. – 31 projekt.  
 

Akcijski plan odobren u trećoj izmjeni 

SC/M/T
O 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ukupno 
projekat
a 
min./m
aks. 

SC1 N/A N/A N/A N/A 13 18 0 31 

M1.1 N/A N/A N/A N/A 13 18 0 31 

TO1.1.1 N/A N/A N/A N/A 13 18 0 31 

SC2 N/A N/A N/A N/A 0 3/10 0 3/10 

M2.1 N/A N/A N/A N/A 0 3/10 0 3/10 

TO2.1.1 N/A N/A N/A N/A 0 3/10 0 3/10 

SC3 N/A N/A N/A N/A 8 2 0 10 

M3.1 N/A N/A N/A N/A 8 0 0 8 
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TO3.1.1 N/A N/A N/A N/A 8 0 0 8 

M3.2 N/A N/A N/A N/A 0 0 
2 
proved
be 

2 

TO3.2.1 N/A N/A N/A N/A 0  0 
2 
proved
be 

2 

TO3.2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 

Tekući troškovi  
R. 
broj Opis Broj/iznos 

1 Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0 

2 Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0 

3 
Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih 
osoba 0 

4 Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih 
osoba (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 0 

5 

Ukupan broj radionica, sastanaka, seminara, treninga, 
studijskih putovanja, sajmova i slično vezano za provedbu 
LRS i/ili Programa ruralnog razvoja na kojima su sudjelovali 
zaposlenici, volonteri i članovi LAG- a  24 

6 Ukupan broj sudionika na radionicama, sastancima, 
seminarima, treninzima, studijskih putovanjima, sajmovima 
i slično (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 316 

7 
Ukupan broj sastanaka vezano za tekući rad LAG-a 
(uključujući monitoring i evaluaciju, a isključujući u vezi LAG 
natječaja) 8 
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8 
Ukupan broj sastanaka u vezi LAG natječaja 7 

9 Ukupno tražena potpora za tekuće troškove (kn) 296.437,96 kn 

10 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (kn) 293.447,94 kn 

11 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (EU 
dio)(kn) 264.103,15 kn 

12 
Ukupno tražena potpora za plaće i naknade zaposlenih (kn) 222.044,70 kn 

13 Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade 
zaposlenih (kn) 222.044,69 kn 

14 Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade 
zaposlenih (EU dio)(kn) 199.840,22 kn 

 

 

Animacija  
R. 
broj Opis Broj/iznos 

1 Ukupan broj aktivnosti organiziranih u svrhu provedbe 
animacijskih aktivnosti 11 

2 
Ukupan broj sudionika animacijskih sudionika LAG- a u 
organizaciji LAG-a (sukladno potpisnoj listi, ne uključujući 
procjenu broja sudionika) 189 

3 

Ukupan broj izrađenih promidžbenih materijala LAG-a* 291 

Broj brošura/letaka o LAG-u 0 

Broj brošura/letaka o LRS 0 

Broj reklama 0 

Broj ostalih promidžbenih materijala (navesti što) - 140 
privjesaka s Logom LAG-a, 50 platnenih vrećica s logom 
LAG-a, 100 blokića s logom LAG-a i 1 oglas u novinama s 
oznakom sufinanciranja iz Mjere 19. 291 

4 
Ukupan broj aktivnosti vezan uz pružanje pomoći 
potencijalnim korisnicima s područja LAG-a u svrhu 
pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS 3 
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 5 

Ukupan broj potencijalnih korisnika kojima je pružena 
pomoć u svrhu pripreme projekata koji se planiraju 
provoditi putem LRS (sukladno potpisnoj listi, ne 
uključujući procjenu broja sudionika) 24 

6 Ukupan iznos tražene potpore za animaciju (kn) 40.171,77 kn 

7 Ukupan iznos isplaćene potpore za animaciju u AP (kn) 17.323,57 kn 

8 Ukupan iznos potpuno isplaćene EU potpore u AP (EU 
dio)(kn) 15.591,21 kn 

 

Za TO 1.1.4 (6.3.1 PRR) zaprimljeno je 36 prijava (raspisana dva LAG natječaja, jedan u 2018, drugi u 

2019) ukupne vrijednosti 4.010.314,50 kn. Na LAG razini odabrano je 13 prijava koje su odobrene i od 

APPRRR u iznosu od 1.451.346,00 kn. Tri projekta su u potpunosti gotova u iznosu od 334.926,00 kn. 

Za TO 3.1.1 (7.4.1. PRR) zaprimljeno je 8 prijava ukupne vrijednosti od 1.190.400,00 kn. Na LAG razini 

odabrano je 8 prijava, a 6 ih je odobreno od APPRRR u iznosu od 892.800,00 kn. 

 

 


