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Izvješće o radu ureda LAG-a za 2019. godinu

1. Radionice u organizaciji LAG-a
a) predstavljanje LAG-a, i natječaja Lokalne razvojne strategije „MORE
249“
- Vodice, 03. travnja 2019. – predstavljanje natječaja za TO 3.1.1. (7.4.1.
na nacionalnom natječaju)
- Šibenik, 23. travnja 2019. – predstavljanje natječaja za TO 1.1.3.
(6.3.1. na nacionalnom natječaju)
- Tisno, 18. prosinca 2019. – predstavljanje natječaja za TO 1.1.2. (6.1.1.
na nacionalnom natječaju)
b) Predstavljanje natječaja PRR i Ministarstva turizma
- ROGOZNICA, 08. veljača 2019.
- TRIBUNJ, 13. veljače 2019.

2. Sudjelovanje na edukacijama/radionicama/sastancima
- BIOGRAD, 13. ožujka 2019. – Sastanak u svrhu provedbe LRS
(sudjelovale Maja Barešić i Meri Krnić)
- ZAGREB, 20. ožujka 2019. – Sastanak u vezi provedbe LRS organiziran
od strane Ministarstva poljoprivrede (sudjelovali Miljenko Meštrov i Meri
Krnić)
- SPLIT, 15. travnja 2019.- RADIONICA u organizaciji Ministarstva
poljoprivrede i APPRRR-a – „Posjet projektu kao dio administrativne
provjere ZZP- na LAG natječaju“ (sudjelovale Maja Barešić i Meri Krnić)
- ZAGREB, 06. lipnja 2019. – ERASMUS- Početni sastanak za korisnike
ERASMUS+ projekta (sudjelovala Maja Barešić)
- ZAGREB, 11. lipnja 2019- Radionica za LAG-ove u organizaciji MP
(sudjelovale Maja Barešić, Meri Krnić i Mirta Skočič)
- SPLIT, 02. srpnja 2019. – Radionica „Obveza zaprimanja i izdavanja Eračuna“ u organizaciji RRIF-a (sudjelovala Meri Krnić)
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- PETRIJEVCI, 16. – 18. rujna 2019. - 2. Konferenciju SBS LAG-ova:
„Turizam kroz nepregledna zlatna polja, opjevane vinograde i slavonsku
idilu“ (sudjelovala Mirta Srdarev)
- Bonn, organizator Agencija za mobilnost i programe EU
Od 16. do 21. prosinca 2019. godine stručna suradnica Mirta Srdarev
sudjelovala je na aktivnosti pod nazivom „The Power of Non-Formal
Education“ u Bonnu. Na aktivnosti je bilo ukupno 30 sudionika iz 19 zemalja.
Cilj edukacije bilo je razumijevanje neformalnih metoda učenja u zemljama
Europske unije te susjednim zemljama u odnosu na formalne i informalne
metode učenja.

3. Studijski posjet članova skupštine, zaposlenika i volontera
na području LAG-a Cetinska Krajina
27. travnja 2019. Lokalna akcijska grupa “More 249“ organizirala je
studijski posjet te održala redovnu Skupštinu na području djelovanja LAGa Cetinska krajina, odnosno posjet gradu Sinju i Sinjskoj krajini.
U sklopu ovog posjeta prisutni su se upoznali s aktivnostima domaćina,
razmijenili međusobna iskustva te primjere dobre prakse.
Članovi LAG-a imali su priliku upoznati život i rad poznatog akademskog
kipara Stipe Sikirice, rođenog Sinjanina. Članovi su posjetili Galeriju Sikirica
te privremenu izložbu pod nazivom “Stipe Sikirica – između privatnog i
javnog”. Izložba prati odrastanje, obrazovanje, umjetnički rad Stipe
Sikirice. Nakon Galerije članovi LAG-a posjetili su Muzej sinjske alke. Muzej
Sinjske alke posvećen je godišnjem viteškom turniru koji se održava
svakoga kolovoza u Sinju. Muzej je pokrenut i pretežno financiran od strane
Viteškog alkarskog društva Sinj, a sufinanciran je i sredstvima Vlade
Republike Hrvatske te lokalne i regionalne samouprave. Sljedeći domaćin
bio je Ivan Mravak, nekadašnji predsjednik Pčelarskog saveza Hrvatske koji
u vlasništvu ima OPG Mravak te tvrtku "Gala med". LAG-u “More 249“
predstavljeni su razni proizvodi od meda - propolis, pelud, matična mliječ,
med sa suhim voćem, proizvodnja pogača (hrana za pčele) te način na koji
se dobiva med. Sljedeća postaja bio je OPG Moro, ekološko obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo osnovano 2003. godine s ciljem uzgoja
domaćeg voća, povrća i životinja u kontroliranom uzgoju sa svrhom
ostvarivanja zdravije prehrane, a time i zdravijeg života.
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Ovaj studijski posjet zaključen je održanom Skupštinom članova LAG-a ,
nakon koje je uslijedio ručak i druženje u konobi Sv. Roko u mjestu
Čaporice.
Cilj studijskog izleta bila je dobra praksa svim sudionicima, odnosno da se
međusobnim druženjem jača suradnja te da se primjerima dobre prakse u
ruralnom području dobije poticaj i ideje za vlastite projekte.
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4. Suorganizacija 3. Hrvatskog ruralnog parlamenta
Od 20. do 23. svibnja, Vodice i Tisno bili su domaćini 3. Hrvatskog ruralnog
parlamenta koji su organizirali Ministarstvo poljoprivrede te Hrvatska mreža
za ruralni razvoj uz suorganizaciju LAG-a “More 249“. Na događaju je
sudjelovalo više od 350 sudionika iz cijele Hrvatske, predstavnici LAG-ova,
razvojnih agencija, stručnih i znanstvenih organizacija, jedinica lokalne
samouprave, poljoprivrednika, poduzetnika i ostalih dionika ruralnog
prostora. Središnja tema Parlamenta su bila „Pametna sela“, odnosno kako
hrvatska sela dovesti do statusa „pametnih sela“ te što možemo učiniti kao
pojedinci, a što na razini države, kako bismo postigli te ciljeve.
Za sudionike je organizirano 10 terenskih radionica na području LAG-a
“More 249“ te je svaka radionica imala svoju temu. Sudionici su raspravljali
o ključnim izazovima ruralnog prostora, razmjenjivali mišljenja i iskustva te
predlagali moguća rješenja za poboljšanje uvjeta života u ruralnom
prostoru. Na terenskim radionicama sudionici su vidjeli primjere dobre
prakse te su se tako i upoznali s radom pojedinih naših članova: OPG Vlatka
Fržop, obrt Vinarija Birin, Memorijalni centar Faust Vrančić, Hotel Maestral,
Hotel Borovnik, udruga Argonauta.
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3. Projekti
Međunarodni
- Hrvatsko- švicarski program suradnje, provedba od lipnja 2019 do
travnja 2021. – Plava EKO – PATROLA
Vrijednost projekta: 1.280.000,00 kn
Odobreno: 1.152.000,00 kn
Nositelj projekta: udruga Argonauta
Partneri na projektu: LAG More 249, Općina Murter – Kornati, OŠ
Murterski škoji
Stručna suradnica Mirta Srdarev zaposlena je u sklopu projekta iz kojeg se
financira polovina njene plaće.
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- Program Erasmus – PLASTIC PLANET NO!, provedba lipanj 2019. –
veljača 2020.
Nositelj: LAG More 249
Odobreno: 20.685,00 EUR
Tema: jačanje svijesti o okolišu i briga za okoliš s fokusom na smanjenu
uporabu plastike i zamjenu alternativnim proizvodima
U projektu je sudjelovalo 35 mladih iz Hrvatske, Portugala, Makedonije,
Rumunjske, Turske.

6

Lokalna akcijska grupa “MORE 249”
Obala Juričev Ive Cota 27 , 22211 Vodice
OIB: 47847182143
e-mail: lagmore249@gmail.com

- Program ERASMUS, "Green is the new in", Setubal – Portugal,
provedba 21. – 30. siječnja 2019.
Nositelj: Experimentáculo associação cultural, Portugal
Partneri: LAG More 249 i udruge iz još 4 države
U ime LAG-a je sudjelovalo 5 studenata s Veleučilišta u Kninu.
Tema projekta su klimatske promjene, odnosno kako kroz smanjenje
otpada i njegovu ponovnu upotrebu i recikliranje možemo utjecati na
klimatske promjene. Sudjelovalo je 33 mladih iz 6 zemalja.
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-

Program ERASMUS, „AgroYouth third edition“, Strumica – Makedonija,

provedba 14. – 23. rujna 2019.
Nositelj: Kreator, Kumanovo
Partneri: LAG More 249 i udruge iz Rumunjske, Italije, Danske, Turske i
Portugala
U ime LAG-a sudjelovalo je 5 mladih koji su se javili na otvoren poziv
zainteresiranima za sudjelovanje.
AgroYouth - Third Edition" nastavak je provedenih projektnih aktivnosti
“AgroYouth“ i “AgroYouth - Second Edition“ čiji je Nositelj bio LAG “More
249“.
Teme o kojima se u okviru razmjene razgovaralo jesu razvoj ruralnih
područja, poljoprivreda i kako motivirati mlade da pokrenu vlastita mala
poduzeća na području proizvodnje hrane.

- ESF, „MA DA - mladi a društveno angažirani“ projekt je udruge Žena
iz Drniša na kojem je LAG sudjelovao i dao svoj doprinos društveno
korisnom učenju.
Zahvaljujući ovom projektu pet studenata tijekom 10 mjeseci je volontiralo
kroz razne poslove unutar i izvan ureda Lokalne akcijske grupe "MORE
249". Uvedeni su u osnovne pojmove koji se tiču Udruga, načina na koji se
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osnivaju, što je Statut, što su LAG-ovi, koje projekte LAG-ovi provode, što
je program RURALNOG RAZVOJA te na koji način su u mogućnosti pomoći
poljoprivrednicima. Dodijeljeni su im razni zadaci pa su tako i držali
predavanja na temu ekološke proizvodnje, sudjelovali su u našim
radionicama te se upoznavali s našim članovima.

Nacionalni
- INA zeleni pojas, „Lok(v)alno za život lokve“ – projekt je odobren u
listopadu 2018. a provedba je trajala do kraja lipnja 2019. godine
Nositelj: LAG More 249
Odobreni iznos: 17.000,00 kn
Projektom „Lok(v)alno za život lokve“ potaknula se zaštita i revitalizacija
lokvi koje obuhvaćaju površinu od oko 580 m2, a koje su važne za biološku
raznolikost područja Grada Vodica i Šibensko-kninske županije. Projekt je
uključivao čišćenje dviju lokvi, jedne na području prometnog pravca Vodice
– Gaćelezi (Lokva „Rakitnica“ ili „Tri bunara“) te Šibenik – Gaćelezi, tzv.
Benkovačka cesta (Lokva „Mrdakovica“ ili „Serdarićeva lokva
U sklopu projekta učenicima Osnovne škole Vodice poklonjena su dva
mikroskopa, olovke, bojice, kemijske olovke, povećala (lupa), mrežica za
lov i laboratorijske posudice koje će im omogućiti da sudjeluju u istraživanju
i popisu flore i faune vodenog staništa.

4. LAG natječaji
- Priprema natječajne dokumentacije za 2. LAG natječaj za TO 3.1.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“,
Natječaj objavljen 26.03.2019.
Zaprimanje prijava je trajalo od 09. travnja - 29. srpnja 2019.
Zaprimljeno je 5 projektnih prijava
Obrada projektnih prijava je trajala od 27. kolovoza 2019. – 31. siječnja
2020.
-

Priprema natječajne dokumentacije za 3. LAG natječaj za TO 1.1.2.
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
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