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RAZDOBLJE OPIS MJESTO 

08.01.2015. - 

09.01.2015. 

Radionica "Od projekte ideje do uspješne prijave 

na ESF natječaj"  

Osijek 

13.01.2015. Prezentacija Ministarstva poduzetništva i obrta 

"Poboljšavanje informiranosti Hrvatske poslovne 

zajednice - BIZimpact II 

Vijećnica Grada Virovitice 

21.01.2015. Nabava projektnog platna u svrhu održavanja 

radionica i predavanja te kupovina računalne 

opreme (printer) 

 Ured LAG-a „VIP“ 

26.01.2015. Poslan Zahtjev za isplatu za četvrto tromjesečje 

2014. godine 

  Ured LAG-a „VIP“ 

28.01.2015. -

29.01.2015. 

Radionica „Predstavljanje Mjere 4 Europskog 

fonda za Ruralni razvoj sa naglaskom na izradi 

Poslovnog plana te prijave putem AGRONET 

sustava“ 

Vijećnica Virovitičko-podravske 

županije 

30.01.2015. Predavanje za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja Zagreb 

Siječanj 2015. Prijavljen projekt LAG-a „VIP“ i Udruge 

umirovljenika Općine Lukač 

Ured LAG-a „VIP“ 

06.02.2015. Radionica za LAG-ove: Uloga LAG-ova u 

provedbi sustava kvalitete poljoprivrednih i 

prehrambenih proizvoda 

Zagreb 

11.02.2015. Praktični trening "Priprema za provedbu mjere 4 

iz programa ruralnog razvoja"  

Zagreb 

13.02.2015. Radionica o mogućnostima korištenja 

bespovratnih sredstava iz Europskih fondova za 

razvoj jedinica lokalne samouprave - Mjera 7 iz 

Programa ruralnog razvoja 

HGK – Županijska komora Osijek 

13.02.2015. Poslano Godišnje izvješće o radu LAG-a „VIP“ 

za 2014. godinu  

Ured LAG-a „VIP“ 

17.02.2015. Poslano Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od 

plaćanja PDV-a za Mjeru 202 za 2014. godinu  

Ured LAG-a „VIP“ 

18.02.2015. 12. sjednica Upravnog odbora  Vijećnica grada Virovitice 

19.02.2015. Koordinacija LAG-ova sa područja Virovitičko-

podravske županije 

Mala vijećnica Virovitičko-

podravske županije 

23.02.2015. Predani Financijski izvještaji za 2014. godinu Ured LAG-a „VIP“ 

25.02.2015. 4. izvanredna sjednica Skupštine LAG- „VIP“ Vijećnica grada Virovitice  

25.02.2015. Pristupanje LAG-a „VIP“ u članstvo HMRR-a  LAG „VIP“ 

26.02.2015. Osnivačka skupština Mreže za održivi razvoj 

Hrvatske 

Velika vijećnica Virovitičko-

podravske županije 
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27.-28.02.2015. 1. Međunarodni sajam LAG-ova  Poduzetnički inkubator VPŽ i 

terenski obilazak LAG-a „VIP“ 

27.02.-01.03.2015. Viroexpo 2015. Virovitica 

28.02.2015.  

28.08.2015.  

05.01.2016. 

Izrada promotivnih materijala LAG-a „VIP“ Ured LAG-a „VIP“ 

veljača 2015. Odobren projekt LAG-a „VIP“ i Udruge 

umirovljenika Općine Lukač 

Ured LAG-a „VIP“ 

09.03.2015. Odobrenje Godišnjeg izvješća o radu LAG-a 

„VIP“ od Ministarstva poljoprivrede za 2014. 

Ured LAG-a „VIP“ 

12.03.2015. APPRRR-ova kontrola na terenu  Ured LAG-a „VIP“ 

18.03.2015. Odluka o isplati za četvrto tromjesečje 2014. 

godine 

Ured LAG-a „VIP“ 

30.03.2015. 3. sastanak osnivača LAG-a „VIP“ Sala za sastanke Grada Virovitice 

30.03.2015. 3. redovna skupština  LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

31.03.2015. Predstavljanje Programa kreditiranja "Kreditom 

do uspjeha 2014. Mjera 1 - "Kreditom do 

konkurentnosti"  

Poduzetnički inkubator, Virovitica 

Ožujak 2015. Prijavljeno pet projekata sa područja LAG-a 

„VIP“ 

Ured LAG-a „VIP“ 

13.04.2015. 13. Upravni odbor LAG-a „VIP“ Sala za sastanke Grada Virovitice 

16.04.2015.-

17.04.2015. 

1. Hrvatski ruralni parlament – Kako zadržati 

mlade u ruralnom prostoru? 

Beli Manastir 

19.04.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ Društveni dom u Okrugljači 

24.04.2015. 

12.11.2015. 

20.01.2016. 

Nabava potrošnog uredskog materijala Ured LAG-a „VIP“ 

27.04.2015. Zahtjev za isplatu za prvo tromjesečje 2015. 

godine 

Ured LAG-a „VIP“ 

04.2015. Pružena pomoć oko prijave 21 projekta sa 

područja LAG-a „VIP“ 

Ured LAG-a „VIP“ 

05.05.2015. Pretplata na časopis "Udruga.hr" za 2015. godinu Ured LAG-a „VIP“ 

08.05.2015. Sudjelovanje na Europskom tjednu  Virovitica  

11.05.2015. Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih 

gospodarstava i poslovanja" i Mjeru 4 "Ulaganja u 

fizičku imovinu"  

Društveni dom u Turanovcu 

12.05.2015. Savjetovanje / informativna radionica za poziv na 

dostavu prijedloga projektata - financiranje 

provedbe investicijskih projekata koji se odnose 

na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe / 

odvodnje 

Zagreb 

13.05.2015. Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD 

programa za sufinanciranje LAG-a br. 7/2014/003 

LAG „VIP“ 
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13.05.2015. Usluge računalnog stručnjaka Ured LAG-a „VIP“ 

13.05.2015. Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih 

gospodarstava i poslovanja" i Mjeru 4 "Ulaganja u 

fizičku imovinu"  

Društveni dom u Lozanu 

18.05.2015. Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih 

gospodarstava i poslovanja" i Mjeru 4 "Ulaganja u 

fizičku imovinu"  

Općina Pitomača 

20.05.2015. Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih 

gospodarstava i poslovanja" i Mjeru 4 "Ulaganja u 

fizičku imovinu"  

Općina Gradina 

20.05.2015. Radionica za Podmjeru 19.1. HGK Osijek 

21.05.2015. -

23.05.2015. 

Radionica „Pripreme za provođenje podmjere 

19.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.“ 

Stara Kapela 

Svibanj 2015. Pružena pomoć oko prijave 6 projekata sa 

područja LAG-a „VIP“ 

Ured LAG-a „VIP“ 

11.06.2015.  Objavljen Poziv za dostavu ponuda za izradu 

Lokalne razvojne strategije LAG-a „VIP“ 

LAG „VIP“ 

12.06.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ i Okrugli stol: 

Suradnja sa susjednim LAG-ovima 

Pitomača 

17.06.2015. Odluka o isplati za prvo tromjesečje 2015. godine Ured LAG-a „VIP“ 

17.06.2015. -

19.06.2015. 

Stručna radionica „Programiranje i provedba 

projekata suradnje LAG-ova (Podmjera 19.3.) te 

razvoj ribarskih LAG-ova i njihovo međusobno 

povezivanje“ 

Donji Vidovec 

23.06.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ Osnovna Škola Špišić Bukovica 

26.06.2015. -

28.6.2015. 

3. LAG summer festival Biograd na Moru 

29.06.2015. 4. sastanak osnivača LAG-a „VIP“ Sala za sastanke Grada Virovitice 

30.06.2015. 14. Upravni odbor  LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

30.06.2015. 5. izvanredna Skupština LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

06.2015. Odobrena 2 projekta sa područja LAG-a „VIP“ Ured LAG-a „VIP“ 

01.07.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

13.07.2015. Sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju za 

rad bez zasnivanja radnog odnosa  

Ured LAG-a „VIP“ 

15.07.2015 -

18.07.2015. 

Studijsko putovanje LAG-a „VIP“ u Sloveniju i 

Austriju 

Litija, Šentjur, Celje, Slovenske 

konjice, Feldbach, Riegersburg, 

Graz, Straden 

17.07.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ Vatrogasni dom u Gradini 

22.07.2015. Prijava na Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć Ured LAG-a „VIP“ 

31.07.2015. Zahtjev za isplatu za drugo tromjesečje 2015. Ured LAG-a „VIP“  

Srpanj 2015. Pružena pomoć oko prijave 5 projekata sa 

područja LAG-a „VIP“ 

Ured LAG-a „VIP“ 
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25.08.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „„VIP“” i 

predavanje na temu GMO 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Virovitica 

29.08.2015. Sudjelovanje na sajmu Agroexpo 2015. Virovitica 

07.09.2015. Odluka o isplati za drugo tromjesečje 2015. Ured LAG-a „VIP“ 

28.09.2015. Odluka o dodjeli sredstava za Podmjeru 19.1. 

Pripremna pomoć 

Ured LAG-a „VIP“ 

29.09.2015. Nabava računalne opreme Ured LAG-a „VIP“ 

30.09.2015. 15. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

30.09.2015. Prva radionica za izradu LRS LAG-a „VIP“ za 

razdoblje 2014. - 2020.  

Vijećnica Grada Virovitice 

03.10.2015. Studijsko putovanje LAG-a „VIP“ u Istru Labin, Pazin, Motovun  

06.10.2015. Održana edukacija o EU fondovima (Ruralni 

razvoj) za potrebe gospodarstva 

Poduzetnički inkubator, Virovitica 

12.10.2015. Nabava fotokopirnog stroja Ured LAG-a „VIP“ 

12.10.2015. Predavanje "Mogućnosti ulaganja na 

poljoprivrednim gospodarstvima i Održivi razvoj 

ruralnog područja LAG-a „VIP“" 

Društveni dom u Breziku 

15.10.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „„VIP“”  Društveni dom u Gornjem Bazju 

22.10.2015. Nabava uredskog namještaja  Ured LAG-a „VIP“ 

22.10.2015. Plaćanje članarine LEADER mreži Hrvatske za 

2015. godinu 

Ured LAG-a „VIP“ 

28.10.2015. Predstavljanje "Vodiča za izradu, monitoring i 

evaluaciju LRS" 

Zagreb 

30.10.2015. Održane 3 radionice za izradu LRS LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

30.10.2015. Poslan Zahtjev za isplatu za treće tromjesečje 

2015. 

Ured LAG-a „VIP“ 

04.11.2015. Sudjelovanje na 8. sajmu poslova Virovitica 

13.11.2015. SEPA Radionica za kreditni transfer i izravno 

terećenje 

Hrvatska gospodarska komora, 

Virovitica  

16.11.2015. Edukacija "Financijsko upravljanje i kontrola 

provedbe projekata financiranih iz Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova 

(računovodstvo projekta, financijsko planiranje, 

praćenje i izvještavanje)" 

Poduzetnički inkubator, Virovitica 

19.11.2015. Radionica "EVALUATION WORKS!  2015."  Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede 

23.11.2015. 5. sastanak osnivača  LAG-a „VIP“ Sala za sastanke Grada Virovitice 

24.11.2015. Sastanak sa LAG-om Bilogora-Papuk Ured LAG-a „VIP“ 

25.11.2015. Edukacija "Strateško planiranje kao osnovnica za 

pripremu projekata" 

Velika vijećnica Virovitičko-

podravske županije 

30.11.2015. Održana peta radionica za izradu LRS LAG-a 

„VIP“ 

Vijećnica Grada Virovitice 

30.11.2015. 16. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

30.11.2015. 6. Izvanredna sjednica skupštine LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 
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30.11.2015. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

02.12.2015. - 

04.12.2015. 

Radni susret LAG-ova "Prijenos iskustava u svrhu 

razvoja ljudskih kapaciteta ruralnog područja u 

okviru LEADER/CLLD pristupa - Izrada LRS za 

razdoblje 2014. - 2020. " 

Topusko 

04.12.2015. Odluka o isplati za treće tromjesečje 2015. Ured LAG-a „VIP“ 

08.12.2015. Sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju za 

rad bez zasnivanja radnog odnosa  

Ured LAG-a „VIP“ 

08.12.2015. -  

09.12.2015.  

Radionica "Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu 

izrade Lokalnih razvojnih strategija" 

Slovenija 

15.12.2015. Suradnja na projektu Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje 

Ured LAG-a „VIP“  

16.12.2015. Plaćanje članarine HMRR-u za 2015. godinu   

17.12.2015. Edukacija o gospodarenju otpadom nastalim 

obavljanjem poljoprivredne djelatnosti - Projekt, 

sakupi, složi i pravilno odloži 

Poduzetnički inkubator, Virovitica 

19.12.2015. Prvi Božićni sajam Općine Špišić Bukovica  Općina Špišić Bukovica  

30.12.2015. 17. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ Sala za sastanke Grada Virovitice 

30.12.2015. 7. izvanredna sjednica Skupštine  LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

30.12.2015. Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih ideja 

za upis u Lokalnu razvoju strategiju LAG-a „VIP“ 

za razdoblje 2014. - 2020.  

LAG „VIP“ 

31.12.2015. Nadogradnja web stranice i izrada E-biltena Ured LAG-a „VIP“ 

31.12.2015. Inventura LAG-a „VIP“ Ured LAG-a „VIP“ 

2016. GODINA 
08.01.2016. Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ Sala za sastanke, grad Virovitica 

11.01.2016. - 

15.01.2016. 

Održana petodnevna edukacija LAG-a „VIP“ Vijećnica Grada Virovitice 

12.01.2016. Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD 

programa za sufinanciranje LAG-a br. 7/2014/004 

 LAG „VIP“ 

22.01.2016. Donesena Izmjena odluke o dodjeli sredstava za 

Podmjeru 19.1. "Pripremna pomoć" 

Ured LAG-a „VIP“ 

22.01.2016. Poslano Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od 

plaćanja PDV-a za Mjeru 202 za 2015. godinu 

Ured LAG-a „VIP“ 

03.02.2016. Održan sastanak potpornih institucija Virovitičko-

podravske županije 

 Vijećnica  Virovitičko-podravske 

županije 

04.02.2016. Sudjelovanje na Okruglom stolu u Antunovcu Općina Antunovac 

08.02.2016. Poslano Godišnje izvješće o radu LAG-a „VIP“ za 

2015. godinu 

Ured LAG-a „VIP“ 

09.02.2016. Održane 2 radionice za izradu LRS LAG-a „VIP“ Općina Pitomača, Općina Špišić 

Bukovica 

16.02.2016. Održane 2 radionice za izradu LRS LAG-a „VIP“ Općina Pitomača, Općina Lukač 
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25.2.2016. Predani Financijski izvještaji za 2015. godinu Ured LAG-a „VIP“ 

19.02.2016. Odobrenje Godišnjeg izvješća o radu LAG-a 

„VIP“ Ministarstva poljoprivrede za 2015. godinu 

Ured LAG-a „VIP“ 

26.02.2016. - 

28.02.2016. 

Sudjelovanje na sajmu Viroexpo 2016. Virovitica  

26.02.2016. - 

28.02.2016. 

Sudjelovanje na radionici Mreže za održivi 

Razvoj Hrvatske  

Orahovica 

07.03.2016. Sudjelovanje na radionici HMRR-a Popovača 
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Datum: 08.01.2015. - 09.01.2015. 

 

Radionica "Od projekte ideje do uspješne prijave na ESF natječaj" 
 

Mjesto: Osijek 

 

U sklopu projekta „Priprema projekata i podrška ESF korisnicima“, kojeg je proveo WYG 

International čiji je glavni partner u projektu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, održao je u 

prosincu 2014. i siječnju 2015. godine dvodnevne radionice za potencijalne prijavitelje temeljem 

otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) te je isti bio objavljen 

pod referentnim brojem 2.1.10. „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u 

nepovoljnom položaju“. Sudionici radionice „Od projekte ideje do uspješne prijave na ESF 

natječaj“ su usvojili i unaprijedili svoja praktična znanja i vještine potrebne za razvijanje prijava 

koje se podnose na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga.  

 

U prvom danu se održala prezentacija poziva „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada 

osobama u nepovoljnom položaju“, nakon čega je uslijedio kratki sadržaj te vertikalne i 

horizontalne logike logičke matrice: najbolji primjeri iz prakse već izrađenih logičkih matrica za 

otvorene pozive te najčešće pogreške koje se javljaju prilikom njene izrade. U popodnevnim 

satima održano je predavanje na temu „Formuliranje problema kojim se projekt bavi te razvoj 

općeg i specifičnih ciljeva“.  

 

Drugog dana održane su prezentacije na temu „Ciljane skupine: definiranje veličine, strukture i 

kriterija odabira“, u sklopu kojih su  se obradili primjeri najčešćih pogrešaka koje se javljaju pri 
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definiranju ciljanih skupina te poveznica evaluacijskom matricom i prijavnim obrascem radom u 

skupini sudionika. Zatim se održala kratka prezentacija rezultata i indikatora istih u odnosu na 

pokazatelje ishoda i rezultata u odnosu na indikatore Operativnog programa „Razvoj ljudskih 

potencijala“ 2007. – 2013. i njihovu relevantnost za otvoreni poziv 2.1.10. Poveznica s ciljevima 

projekta. Nakon toga prikazao se kratki sažetak glavnih načela za određivanje aktivnosti i pod-

aktivnosti te način kako ih držati jasnima i koherentnima kroz čitavi plan projekta. U slijedećoj 

temi razrađivao se proračun te tijek novca i poveznica između aktivnosti i proračuna projekta, a 

pojasnile su se i najčešće pogreške koje se javljaju pri definiranju projektnog proračuna. Nakon 

toga uslijedile uslijedilo je predavanje o horizontalnim temama – poveznice sa evaluacijskom 

matricom i prijavnim obrascem te sažetak i zaključivanje održivosti projekta s naglaskom na 

izvedivost rješenja koje prijavitelj predlaže vezano uz održivost.  

 

 

Datum: 13.01.2015. 

 

Prezentacija Ministarstva poduzetništva i obrta „Poboljšavanje informiranosti 

Hrvatske poslovne zajednice – BIZimpact II“ 
 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Prezentacija Ministarstva poduzetništva i obrta „Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne 

zajednice – BIZimpact II“ se održala u utorak 13. siječnja 2015. s početkom u 11:00 sati u 

prostorijama gradske vijećnice Grada Virovitice. U sklopu prezentacije pomoćnica ministra 

poduzetništva i obrta, Dijana Bezjak predstavila je natječaje za sredstva iz EU fondova koja su 

dostupna poduzetnicima u 2015. godini. Također, predstavljene su i elektroničke aplikacije za 

savjetovanje putem kojih poduzetnici, obrtnici i zadrugari mogu izravno davati svoje komentare, 

prijedloge i/ili primjedbe prilikom donošenja novih ili izmjene postojećih propisa kako bi aktivno 

sudjelovali u donošenju propisa koji će im u budućnosti olakšati poslovanje.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 21.01.2015. 

 

Nabava projektnog platna u svrhu održavanja radionica i predavanja  

te kupovina računalne opreme (printera) 
 

 
 

 

 

 

 

Datum: 26.01.2015. 

 

Zahtjev za isplatu za četvrto tromjesečje 2014. godine 
 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a, temeljem kojeg je LAG-u dodijeljen maksimalan 

iznos od 900.000,00 kuna za provedbu aktivnosti iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba 

lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se LAG-u temeljem 

tromjesečnih zahtjeva za isplatu i popratne dokumentacije u papirnatom obliku i na CD-u. 

Dana 26. siječnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je četvrti 

Zahtjev za isplatu za 2014. godinu. U sklopu četvrtog Zahtjeva za isplatu, prikazali su se troškovi: 

 sudjelovanja zaposlenika i članova LAG-a na seminarima, predavanjima, radionicama i 

sastancima,  

 nabave potrošnog uredskog materijala,  

 troškovi knjigovodstvenog stručnjaka,  

 nabave uredske opreme, 

 troškovi plaća zaposlenika, najma ureda i režijski izdaci LAG-a. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
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grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 28.01.2015. - 29.01.2015. 

 

Radionica „Predstavljanje Mjere 4 Europskog fonda za Ruralni razvoj sa naglaskom 

na izradi Poslovnog plana te prijave putem AGRONET sustava 
 

Mjesto: Vijećnica Virovitičko-podravske županije  

 

Dana 28. i 29. siječnja 2015. godine VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske 

organizirala je dvodnevnu edukaciju s ciljem jačanja regionalne konkurentnosti korištenjem 

sredstava koja su dostupna kroz natječaje i mjere EAFRD-a. 

 

 
 

Prvi dan edukacije, 28. siječnja 2015. godine, nakon pozdravne riječi, ukazane su glavne prednosti 

korištenja mjera EAFRD fonda sa naglaskom na Podmjeru 4.1. Ulaganje u fizičku imovinu te 

Podmjeru 4.2 Potpora ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. U 

nastavku su prezentirani osnovni podaci o EAFRD fondu te pojašnjene glavne razlike u odnosu na 

predpristupni fond IPARD.  

 

 
 

U prezentaciji o Podmjeri 4.1.1. i 4.1.2. detaljno su obrazloženi kriteriji prihvatljivosti prijavitelja 

te prihvatljive aktivnosti ulaganja. Nakon toga, održana je prezentacija o mogućnostima i načinu 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

financiranja projekata, kamatnim stopama te ostalim instrumentima osiguranja. Na kraju prvog 

dana radionice, objašnjen je postupak prijave u AGRONET sustav temeljem Vodiča za upis u 

evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. 

 
 

Drugi dan edukacije, 29. siječnja 2015. godine, pojašnjen je način izrade poslovnog plana te 

detaljno prezentiran sadržaj, smjernice i ciljevi koje mora sadržavati poslovni plan za natječaje iz 

EAFRD fonda. Na kraju radionice održana je konkretna vježba pomoću tablica za izradu 

poslovnog plana koje su sastavni dio natječajne dokumentacije, te su pojašnjeni načini prikupljanja 

i pripreme podataka potrebnih za izradu kvalitetnog poslovnog plana. 

 

 
 

 

Datum: 30.01.2015. 

 

Predavanje za Mjeru 4 "Programa ruralnog razvoja" 
Mjesto: Zagreb 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom 

poljoprivrede organizirala je, 30. siječnja 2015. godine, Predavanje za Podmjere 4.1. Potpora za 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
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ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj 

poljoprivrednih proizvoda Mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020.  

 
 

Predavanje je organizirano kako bi se korisnici, a i konzultanti, u kratkom vremenskom roku od 

objave pravilnika do objave natječaja, što kvalitetnije informirali o svim mogućnostima Podmjera 

te uvjetima prijave. Predavanje je održano je u Zagrebu, u Kino dvorani, Ulica grada Vukovara 

78, s početkom u 11:00 sati. 

Cilj sudjelovanja na radionici bio je saznati nova znanja vezana za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku 

imovinu“, kako bi se dobivena znanja i odgovori na tražena pitanja mogli prenijeti glavnim 

korisnicima ove Mjere, a to su obiteljska poljoprivredna gospodarstva te ostale fizičke i pravne 

osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda. Na taj način LAG želi doprinijeti 

ostvarenju cilja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, koji se odnosi na razvoj poljoprivrede na 

području LAG-a, te pružiti pomoć prilikom pripreme što više projektnih aplikacija kojima će se 

povući što više bespovratnih sredstava. 

 

Datum: siječanj 2015. 

 

Prijavljen projekt LAG-a „VIP“ i Udruge umirovljenika Općine Lukač 

 

Tijekom mjeseca siječnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, u suradnji sa 

Udrugom umirovljenika općine Lukač, prijavila je projekt „Zlatne godine“ na Poziv za prijavu 

projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih 

aktivnosti u lokalnoj zajednici u 2015. godini, koji je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i 

mladih. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 90.000,00 kuna. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 06.02.2015. 

 

Radionica za LAG-ove: Uloga LAG-ova u provedbi sustava kvalitete poljoprivrednih i 

prehrambenih proizvoda 
Mjesto: Zagreb 

 

 
 

Cilj ove radionice bio je upoznati sudionike o ulozi LAG-ova u provedbi sustava kvalitete 

poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Radionica je pružila vrijedne informacije o provedbi 

IPARD Mjere 202, novine vezane uz provedbu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

2014. – 2020. te detaljne informacije o: 

 sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 

 postupcima zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,  

 izradi specifikacije i jedinstvenog dokumenta, 

 Hrvatskim potencijalima u zaštiti autohtonih proizvoda i iskustvima zemalja EU 

 Neobveznim izrazima kvalitete i potpore Programa ruralnog razvoja. 

 

Datum: 11.02.2015. 

 

Praktični trening „Priprema za provedbu mjere 4. iz programa ruralnog razvoja“ 
 

Mjesto: Zagreb 

 

 

 

Praktični trening pod nazivom Priprema za prijavu na natječaje za provedbu Mjere 4 „Ulaganja u 

fizičku imovinu“ održao se 11. veljače 2015. godine u uredskim prostorijama EU projekata u 

Zagrebu u poslovnom centru Almerija. Cilj treninga je bio putem praktičnog rada svim 

polaznicima pružiti odgovore na konkretna pitanja u vezi njihovih ulaganja, uputiti ih u praktične 

aspekte pripreme natječajne dokumentacije, kako bi prijava zadovoljila sve administrativne uvjete, 

te podijeliti savjete i iskustvo iz uspješno provedenih projekata. Svaki polaznik dobio je pripremne 

materijale, koji su sadržavali uvjete prijave na natječaj i upitnik koji je služio za provjeru 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

prihvatljivosti projekta za natječaj, kako bi na trening došli pripremljeni i s konkretnim pitanjima. 

Trening je bio namijenjen svim poljoprivrednim gospodarskim subjektima, lokalnim akcijskim 

grupama, razvojnim agencijama, krovnim organizacijama poput komora i saveza, te konzultantima 

koji će raditi na pripremi projekata. 

Program rada obuhvaćao je ključne korake u pripremi projekata, projektnu dokumentaciju, koju 

je potrebno prikupiti prije prijave na natječaj, uvjete za prijavu i kriterije za ocjenu projekata, 

pripremu poslovnog plana, provedbu postupaka javne nabave i prikupljanje referentnih ponuda u 

praksi, praktične savjete i iskustva iz prethodnih natječaja, konkretne primjere iz prethodno 

provedenih projekata, najčešće pogreške i načine kako ih izbjeći i slično. Sukladno tome, 

prezentirani su Podmjera 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te Podmjera 

4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Mjere 4 

„Ulaganja u fizičku imovinu“. 

 

Datum: 13.02.2015 

 

Radionica o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz Europskih fondova za 

razvoj jedinica lokalne samouprave – Mjera 7 iz Programa ruralnog razvoja 
 

Mjesto: HGK – Županijska komora Osijek 

 

Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Osijek u suradnji s konzorcijem HSDM Group 

iz Milana, Italija, te tvrtkom Beck j.d.o.o., 13. veljače 2015. godine u 12:00 sati u Velikoj dvorani 

Županijske komore Osijek organizirala je informativnu radionicu o mogućnostima korištenja 

bespovratnih sredstava iz Europskih fondova za razvoj jedinica lokalne samouprave, odnosno o 

natječaju za Mjeru 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. 

 

Cilj ove radionice bio je kvalitetno pripremiti i educirati sve potencijalne korisnike sredstava iz 

ovog programa te pružiti praktične pomoći od prijave projekta preko izrade i financiranja do 

realizacije. Radionica je bila predviđena za zainteresirane predstavnike općina i gradova, jedinice 

lokalne samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove 

neprofitnog karaktera čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udruge i organizacije civilnog 

društva od interesa za lokalno stanovništvo te lokalne akcijske grupe. Sudjelovanjem na radionici 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
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zaposlenice Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ htjele su dobiti nova znanja potrebna za 

pripremu projekata na nadolazeće natječaje iz Programa ruralnog razvoja, kako bi ih mogla 

prenijeti svim potencijalnim prijaviteljima iz Mjere 7. 

Nakon uvodne riječi, prezentirani su strateški i operativni programi na području Republike 

Hrvatske. Nakon toga prezentirane su tri podmjere iz Mjere 7: 

 Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim 

područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na 

lokalitete natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti 

 Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 

uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije te 

 Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga 

za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu. 

Na samom kraju prezentirana su praktična iskustva pripreme i prijave operativnih projekata po 

natječajima za financiranje iz namjenskih fondova EU sa bespovratnim financijskim sredstvima te 

praktični naputci za ispunjavanje natječajne i projektne dokumentacije po pravilima EU uz pitanja 

sudionika te mogućnosti financiranja konkretnih programa i projekata po natječajima koji se 

objavljuju kontinuirano. Zatim je uslijedila rasprava te odgovaranje na postavljena pitanja 

sudionika radionice i pojašnjavanje svega što nije bilo jasno objašnjeno tijekom radionice. 

 

 

Datum: 13.02.2015 

 

Poslano Godišnje Izvješće o radu LAG-a „VIP“ za 2014. godinu Ministarstvu 

poljoprivrede 
 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnesla je dana 13. veljače 2015. godine 

Ministarstvu poljoprivrede Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2014. godinu. Prema tome, Izvješće 

o radu obuhvaća 21 aktivnost provedenu kroz IPARD Mjeru 202.   

 

Od aktivnosti, koje obuhvaćaju usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-

a,  LAG je obnovio godišnju pretplatu na Časopis „Udruga.hr“, podmirio članarinu za LEADER 

mrežu Hrvatske za 2013. godinu te sudjelovao na seminaru „Razlike u pripremi i provedbi 

projekata u IPA-i i SF s ciljem što bolje pripreme i implementacije projekata na nadolazeći 

Program ruralnog razvoja i ostalih natječaja.  

Aktivnosti vezane uz animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promidžbenih 

događaja za članove i stanovnike LAG-a obuhvatile su izradu plakata, letaka i banera, najam 

prostora na 19. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede – Viroexpo 2014., 

opskrbu hranom na Javnoj raspravi po pitanju provedbe LEADER pristupa unutar Programa 
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ruralnog razvoja 2014.-2020. te organizaciju Promidžbenog događaja u Kladarama, u Općini 

Pitomača. 

Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i 

studijskim putovanjima uključivalo je sudjelovanje na radionici o LEADER pristupu „Provedba 

LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj“, Tjednu EU Fondova: Ulaganje u budućnost „Ruralni 

razvoj i EU Fondovi“, prezentaciju programa Ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020  s ciljem 

upoznavanja načina razvoja županija, sudjelovanje na radionici „Kontrola na terenu unutar Mjere 

202 IPARD programa“, sudjelovanje na 19. Međunarodnom sajmu vina, rakije i ruralnog turizma 

„Slavin“ u sklopu čega je LAG sudjelovao i na 1. međunarodnom forumu LAG-ova u Orahovici, 

sudjelovanje na seminaru  - Izrada investicijske studije s ciljem što bolje i kvalitetnije pripreme 

zaposlenika LAG-a za izradu investicijskih studija,  sudjelovanje na radionici: Bespovratna 

sredstva za ruralni turizam s ciljem prezentacije polazišta za provedbu projekata, sudjelovanje  na 

predavanju: LEADER i Program Ruralnog razvoja, zajednička poljoprivredna politika EU s ciljem 

predstavljanja nadolazećih natječaja iz Programa Ruralnog razvoja, strateškog okvira, izravnih 

plaćanja u poljoprivredi, reformi i novog zakonodavnog okvira Zajedničke poljoprivredne politike 

za razdoblje 2015-2020, sudjelovanje na Skupštini LEADER mreže Hrvatske, izlaganje na sajmu 

„Slavonski Banovac 2014“, sudjelovanje na EU Forumu o Lokalnom razvoju 2014. godine, 

organizaciju Studijskog putovanja LAG-a u Francusku, studijski posjet Mreže za Ruralni razvoj 

Kosova te prisustvovanje na radionici za LAG-ove po pitanju Zakona o financijskom poslovanju 

i računovodstvu neprofitnih organizacija.  

 

 

 

 

 

 

Pored aktivnosti iz Podmjere 1, LAG je kroz Mjeru 202 provodio i ostale prihvatljive aktivnosti 

iz Podmjere 2 koje se odnose na plaće zaposlenika, najam ureda i režijske troškove, uredski 

materijal, nabavu opreme i ostale usluge. Uz to, LAG je tijekom 2014. godine izdao i Pisma 

preporuke poduzeću Brana d.o.o., poduzeću Jan Spider d.o.o., OPG-u Marčeta Branko, OPG-u 

Rengel Mario, Poljoprivrednom obrtu Novosel te poduzeću Dam d.o.o., koji su prijavili svoje 

projekte na Mjeru 101 – „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i 

dostizanja standarda zajednice“ te Mjeru 103 „Ulaganje u poljoprivredu i trženje ribarskih 

proizvoda“  u svrhu restrukturiranja i tih aktivnosti dostizanja zajednice. 
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strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 17.02.2015 

 

Poslano Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a   

za Mjeru 202 za 2014. godinu 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je, dana 23. siječnja 2014. godine, s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji Ugovor o 

dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a  te sukladno tome započela 

sa provedbom prihvatljivih aktivnosti iz Mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja. Sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, 

svi ugovoreni LAG-ovi koji su dobili IPARD Ugovor u svrhu oslobađanja od plaćanja 

PDV-a obvezni su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti Izvješće o ostvarenim 

oslobođenjima od plaćanja PDV-a za 2014. godinu, koje će Ministarstvo poljoprivrede 

dostaviti Poreznoj upravi. 

Temeljem tumačenja Ministarstva financija, temelj poreznog oslobođenja je Okvirni 

sporazum između Europske komisije i Vlade RH, Okvirni sporazum između Vlade 

Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi 

financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru 

Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te drugi programi koji se financiraju iz sredstava 

Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj. 

Dana 17. veljače 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ poslala je 

Ministarstvu poljoprivrede svoje Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a 

za 2014. godine te time ispunila svoje ugovorne obveze koje se odnose na nabavu roba i 

usluga u tuzemstvu i inozemstvu. 

 

Datum: 18.02.2015 

 

12. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ 

 
Mjesto: Vijećnica grada Virovitice 

 

12. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitičke grupe“ održala se 18. veljače 

2015. godine u Vijećnici grada Virovitice s početkom u 09:00 sati, gdje je jednoglasno usvojeno 

slijedeće: 

1) Prihvaćen je prijedlog Odluke o pristupanju LAG-a „VIP“ u Mrežu za održivi razvoj Hrvatske 

2) Prihvaćen je prijedlog Odluke o pristupanju LAG-a „VIP“ u Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj 

3) Donesena je Odluka o pristupanju novih redovnih članova LAG-u „Virovitički prsten“ 

4) Donesena je Odluka o isključenju iz članstva LAG-a „Virovitički prsten“  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 19.02.2015 

 

Koordinacija LAG-ova sa područja Virovitičko-podravske županije 
 

Mjesto: Mala vijećnica Virovitičko-podravske županije 

 

Dana 19. veljače 2015. godine u Virovitici, u maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije, 

održao se sastanak LAG-ova regije pod nazivom „Stvaranje partnerstava kroz provedbu LEADER 

programa“.  

Sastanku su nazočili djelatnici: 

 Razvojne Agencije VTA,  

 Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten“,  

 Lokalne akcijske grupe „Bilogora Papuk“, 

 Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora – Turopolje“ 

 Lokalne akcijske grupe „Vuka – Dunav“ 

 Lokalne akcijske grupe „Marinianis“  

 Lokalne akcijske grupe „PAPUK“ 

 Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ 

Između ostaloga, sastanak se odnosio i na Inicijativni odbor Mreže za održivi razvoj Hrvatske gdje 

se raspravljalo o osnivanju Mreže za održivi razvoj Hrvatske, čije će sjedište biti u Virovitici.  

 

 

Datum: 23.02.2015 

 

Predani Financijski izvještaji LAG-a „VIP“ za 2014. godinu 
 

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 

NN (121/14), dana 23. veljače 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ predala 

je FINA-i financijske izvještaje za 2014. godinu. Iz financijskih izvještaja vidljivo je da ukupni 

prihodi za 2014. godinu iznose 463.697,00 kuna, a ostvareni su od članarina i članskih doprinosa, 

prihoda po posebnim propisima iz proračuna te kamata na depozite po viđenju. Ukupni rashodi 

LAG-a za 2014. godinu, u iznosu od 413.152,00 kuna,  realizirani su u skladu s Programom rada 

i Financijskim planom LAG-a za 2014. godinu, a nastali su od rashoda za radnike LAG-a, 

materijalnih rashoda, rashoda amortizacije te financijskih rashoda. 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ na dan 1. siječnja 2014. godine imala je prenesene 

prihode iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 14.420,00 kuna. Poslovnu 2014. godinu 

završila je pozitivnim rezultatom, odnosno viškom prihoda od 50.545,00 kuna, čime je ostvarila 

višak prihoda za narednu 2015. godinu u ukupnom iznosu od 64.965,00 kuna. Višak prihoda 

raspoloživ za sljedeće razdoblje rasporedit će za pokriće materijalnih troškova. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 25.02.2015. 

 

4. izvanredna sjednica skupštine LAG-a „VIP“ 
 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice  

 

Dana 25. veljače 2015. godine održala se 4. izvanredna sjednica Skupštine LAG-a „Virovitički 

prsten“ s početkom u 16:00 sati u Vijećnici Grada Virovitici na kojoj je jednoglasno: 

1) Usvojen zapisnik sa 3. izvanredne sjednice Skupštine od 30. rujna 2014. 

2) Donesena Odluka o izdavanju Pisma preporuke za poduzeće DAM d.o.o. iz Lozana 

3) Donesena Odluka o pristupanju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ u članstvo 

Mreže za održivi razvoj Hrvatske 

4) Donesena Odluka o pristupanju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ u članstvo 

Hrvatske mreže za ruralni razvoj 

 

 

Datum: 25.02.2015. 

 

Pristupanje LAG-a „VIP“ u članstvo Hrvatske mreže za ruralni razvoj  

 

 
 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ donijela je dana 25. veljače 2015. godine Odluku o 

pristupanju LAG-a  u članstvo  Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR. U sklopu prihvatljivih 

troškova iz Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja, dana 16. prosinca 

2015. godine, plaćena je članarina Hrvatskoj mreži za održivi razvoj za 2015. godinu. 

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR je udruga koja se zalaže za održiv razvoj ruralnih 

područja u Hrvatskoj. Početkom 2006. godine osnovalo ju je sedam organizacija civilnog društva 

kako bi zajedničkim djelovanjem, umrežavanjem i partnerstvom pridonosile poboljšavanju uvjeta 

za cjelovit razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima. Mreža danas ima 41 člana, među 

kojima je 28 LAG-a. Načela djelovanja HMRR-a zasnivaju se na dobroj europskoj praksi i 

pristupu LEADER. Svim svojim aktivnostima zalaže se za ravnomjerno razvijenu Hrvatsku, u 

kojoj stanovnici ruralnih prostora svojim društvenim i gospodarskim djelovanjem aktivno 

pridonose održivom razvoju svojih zajednica. 

Područja aktivnosti HMRR-a su: 

(1) zagovaranje interesa dionika iz ruralnih zajednica u kreiranju i provedbi javnih politika, 

(2) umrežavanje i informiranje članica i dionika koji rade na ruralnom razvoju,  

(3) edukacija, razmjena znanja i prijenos iskustava te 

(4) organizacijski razvoj. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

Hrvatska mreža za ruralni razvoj član je ugledne europske mreže PREPARE - Partnerstvo za 

ruralnu Europu, mreže ELARD - Europska udruga LEADER za ruralni razvoj te Balkanske mreže 

za ruralni razvoj (BRDN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 26.02.2015. 

Osnivačka skupština Mreže za održivi razvoj Hrvatske 
 

Mjesto: Velika vijećnica Virovitičko-podravske županije 

 

 

Mreža za održivi razvoj Hrvatske osnovana je 26. veljače 2015. godine sa sjedištem u Virovitici, 

a njeno osnivanje potaknulo je desetak lokalnih akcijskih grupa sa područja Republike Hrvatske i 

dijela slavonskih županija, a jedan od osnivača je i Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, 

koja je dana 25. veljače 2015. godine donijela Odluku o pristupanju u članstvo Mreže za održivi 

razvoj Hrvatske te je izabrana i za člana Upravnog odbora Mreže. U sklopu prihvatljiv troškova iz 

Mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja, Lokalna akcijska grupa 

„Virovitički prsten“ platila je, dana 16. prosinca 2015. godine, članarinu Mreži za 2015. godinu.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

Mreža za održivi razvoj Hrvatske je civilna mreža koja je osnovana s ciljem jačanja kapaciteta 

LEADER organizacija i širenja LEADER metodologije u Hrvatskoj uz povezivanje, jačanje 

kapaciteta, razmjenu iskustva i javno zagovaranje interesa lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova), 

razvojnih i znanstvenih ustanova te ostalih pravnih osoba koje se bave ruralnim razvojem u 

Republici Hrvatskoj, kao i osiguravanjem sudjelovanja hrvatskih LAG-ova i ostalih dionika na 

ruralnom području u europskim i ruralnim mrežama. 

 

 
 

U interesu promicanja lokalnog i regionalnog ruralnog razvoja na području cijele Hrvatske, u 

okvirima EU i drugih međunarodnih institucija, te kroz suradnju s međunarodnim mrežama za 

ruralni razvoj Mreža, pored lokalnih akcijskih grupa sa područja Republike Hrvatske, okuplja i 

regionalne i lokalne institucije, potporne institucije kao i druge zainteresirane dionike Hrvatske. 

Članovi mreže zajednički koordiniraju aktivnosti i obveze iz pretpostavljenih projektnih zadataka 

te sinergijski pronalaze adekvatna rješenja u cilju realizacije istih. Djelovanje i  aktivnosti Mreže 

podržava i Hrvatska zajednica županija. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 27.02.2015. - 28.02.2015. 

 

1. međunarodni sajam LAG-ova u Virovitici 

 
Mjesto: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije  

i terenski obilazak područja LAG-a „VIP“ 

 

Dana 27. i 28. veljače 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je 1. 

međunarodni sajam LAG-ova u Virovitici, u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske 

županije.  

 
 

Sajam LAG-ova održan je u sklopu 20. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i 

poljoprivrede – Viroexpo 2015. Na sajmu LAG-ova sudjelovali su LAG-ovi iz Republike Hrvatske 

i inozemstva, predstavnici Ministarstva poljoprivrede te predstavnici OPG-a, razvojnih agencija, 

poduzeća, obrta, jedinica lokalne samouprave te mnogi drugi zainteresirani sudionici.  

 

 
 

Cilj sajma bio je okupljanje LAG-ova te razmjena iskustava vezana za LEADER program, 

provedbu Mjere 202 te djelovanje LAG-ova diljem cijele regije. Sajam je osigurao razmjenu 

iskustava i stečenih znanja predstavnika LAG-ova diljem cijele regije.  Pored sudjelovanja na 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 
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sajmu LAG-ova, svi zainteresirani imali su mogućnost izlagati na međunarodnom sajmu 

Viroexpo,  jednom od najvećih regionalnih sajmova, uz dodatno plaćanje kotizacije za najam 

prostora, odnosno štanda na kojemu će izlagati proizvode svojih članova. Sajmu je prisustvovalo 

78 sudionika. 

 
 

Nakon pozdravnog govora prvo predavanje održala je Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

kako bi svim prisutnim sudionicima pojasnila svoj rad i najznačajnije aktivnosti koje je provodila 

od svojeg osnivanja. Zatim je uslijedilo predavanje predstavnika Ministarstva poljoprivrede na 

temu „Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija LAG-ova putem Mjere LEADER te 

budućnost LAG-ova u razdoblju 2014-2020“. Iduće predavanje održao je predstavnik LAG-a 

Prlekija iz Slovenije na temu „Iskustva u pripremi i provedbi lokalnih razvojnih strategija te 

LEADER programa u Sloveniji“. U sklopu programa sajma, svoj rad predstavila je i Razvojna 

agencija VTA koja je pojasnila svoju suradnju sa LAG-om „Virovitički prsten“ te ostalim lokalnim 

dionicima.  

 
 

U sklopu idućeg predavanja voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju pojasnio je sve 

mogućnosti financiranja EU projekata putem HBOR kreditnih linija. Pročelnik Virovitičko-

podravske županije je održao predavanje na temu „Mjera 7: Projekti u pripremi sa područja LAG-

a „Virovitički prsten“. Predstavnici Burze hrane pojasnili su koji je to i na kakav način funkcionira 

brz i jeftin pristup domaćem i stranom tržištu proizvođačima sa ruralnog područja. Zadnji dio 
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programa prvog dana bio je predviđen za zajedničku raspravu i donošenje najvažnijih zaključaka 

sa predavanja. 

 

 
 

Drugi dan prvog međunarodnog sajma LAG-ova bio je predviđen za terenski obilazak primjera 

dobre prakse i projekata sa područja LAG-a Virovitički prsten financiranih iz IPARD programa te 

ostalih EU fondova.  

Tom prilikom posjetio se: 

 OPG Mario Rengel iz Velike Črešnjevice 

 BIOFARMA d.o.o. (Spider grupa) iz Lozana 

 Kurija Janković iz Kapele Dvora 

 Restoran „Škola“ i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te 

 Palača i Dvorac Pejačević u Virovitici. 

  

Nakon terenskog obilaska Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održala je predavanje o 

Mjeri 19-LEADER (CLLD), nakon čega su se sa svim sudionicima razmijenila iskustva i stečena 

znanja u  provedbi  Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. 

 

 

Datum: 27.02. - 01.03.2015. 

 

Sudjelovanje na sajmu Viroexpo 2015. 
Mjesto: Virovitica 

 

U razdoblju od 27. veljače do 01. ožujka 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

sudjelovala je na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede – Viroexpo 

2015., koji se održao u Virovitici.  
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Na izložbeno-prodajnom štandu LAG-a „Virovitički prsten“ izloženi su proizvodi članova LAG-

a, od kojih se posebno ističu razni pčelinji proizvodi, vina, ručni radovi, proizvodi od ljekovitog 

bilja i ostali. Između ostalih izloženi su i svi izrađeni promotivni materijali LAG-a. Sajam 

Viroexpo jedan je od najuspješnijih i najposjećenijih sajmova ovakvog tipa u Republici Hrvatskoj, 

a s obzirom na sve veći broj izlagača i posjetitelja postao je jedan od najvažnijih sajmova u cijeloj 

regiji. 

 

 
 

Izložbeni prostor sajma obuhvaća 23.300 metara kvadratnih od čega 8.300 metara zatvorenog i 

15.000 metara otvorenog prostora na kojem svoje proizvode i usluge izlažu izlagači iz gotovo 30-

ak zemalja. Zemlja partner Sajma Viroexpo 2015. bila je Republika Mađarska, a grad partner 

Velika gorica. 
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 Između svog gospodarskog učinka, sajam je iznimno dobra prilika da se izlagači i posjetitelji 

sajma upoznaju i sa najznačajnijim znamenitostima, kulturom te turističkom  i ugostiteljskom 

ponudom Virovitičko-podravske županije. Pored raznovrsnog glazbeno-scenskog programa, u 

sklopu sajma održana su i mnogobrojna stručna predavanja koja će imati pozitivan učinak na 

razvoj gospodarstva u čitavoj regiji. 

 

 

 

Datum: 28.02.2015. 

  28.08.2015 

  05.01.2016. 

 

Izrada promotivnih materijala LAG-a „VIP“ 
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Datum: veljača 2015. 

 

Odobren projekt LAG-a „VIP“ i Udruge umirovljenika Općine Lukač 

 

 
 

U veljači 2015. godine  prijavljen je projekt „Podravska šetnica zdravlja“ na Javni poziv za 

kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za 
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potpore u 2015. godini, koji je raspisala Hrvatska turistička zajednica, ukupne vrijednosti 

104.987,50 kuna.  

 
 

Krajem mjeseca odobren je projekt „Zlatne godine“ kojeg je prijavila Udruga umirovljenika 

općine Lukač u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom „Virovitički prsten“ i Općinom 

Lukač. Za provedbu projekta usmjerenog unapređenju kvalitete života starijih osoba putem 

organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog 

proračuna za 2015. godinu, Ministarstvo socijalne politike i mladih Udruzi umirovljenika je 

odobrilo 55.000,00 kuna za provedbu radionica kulinarstva, informatike, poznavanja ljekovitog 

bilja i tjednih tjelovježbi. 
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Datum: 09.03.2015. 

 

Odobrenje Godišnjeg izvješća o radu LAG-a „VIP“ od Ministarstva poljoprivrede  

za 2014. godinu 
 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je, dana 13. veljače 2015. godine, Godišnje 

izvješće o radu LAG-a za 2014. godinu Ministarstvu poljoprivrede. Izvješće je obuhvaćalo sve 

prihvatljive aktivnosti iz Podmjere 1-„Stjecanje vještina i animiranje stanovnika LAG područja“ 

te Podmjere 2-„Provedba lokalnih razvojnih strategija“, koje su se tijekom 2014. godine provodile 

kroz IPARD Mjeru 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. 

 

 
 

Sukladno tome, dana 9. ožujka 2015. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Zaključak o 

odobrenju Godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a, čime je Lokalna akcijska grupa 

„Virovitički prsten“ ispunila sve svoje obveze propisane u Pravilniku o provedbi Mjere 202. 

 

 

Datum: 12.03.2015. 

APPRRR-ova  kontrola na terenu 
 

Obveza akreditiranih LAG-ova je da u svakom trenutku osiguraju nesmetani pristup i kontrolu na 

terenu koja se odnosi na potporu te dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane izdatke 

djelatnicima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede, Agencije za reviziju 

sustava provedbe programa Europske unije, Nacionalnog fonda, Europske komisije, Europskog 

revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara. Što se tiče kontrole na terenu, koju 

provode djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, kontrola se obavlja prije ugovaranja, prije 

plaćanja, jednom unutar 4 godine i drugi puta tijekom pete godine od datuma konačne isplate 

potpore. 

 

 

 

 

Dana 12. ožujka 2015. godine djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju obavili su redovnu kontrolu na terenu prije plaćanja za Mjeru 202 te donijeli Izvještaj o 

radu LAG-a bez ijedne primjedbe ili napomene, što znači da je Lokalna akcijska grupa „Virovitički 
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prsten“ provodila svoje aktivnosti tijekom 2014. godine u skladu s Pravilnikom za Mjeru 202 i 

potpisanim Ugovor o sufinanciranju LAG-a. 

 

 

Datum: 18.03.2015. 

 

Odluka o isplati za četvrto tromjesečje 2014. godine 
 

 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a. 

 

Temeljem četvrtog Zahtjeva za isplatu za 2014. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je, dana 18. ožujka 2015. godine, Odluku o isplati, kojom je 

LAG-u, dana 26. ožujka 2015. godine, isplaćeno 25.676,50 kuna za nastavak provedbe aktivnosti 

iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sukladno  tome, 

za 2014. godinu LAG-u je isplaćeno ukupno 56,26% od ukupnih 450.000,00 kuna koliko je 

odobreno za 2014. godinu. 

 

Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje obuhvaćaju troškove 

sudjelovanja zaposlenika i članova LAG-a na seminarima, predavanjima, radionicama i 

sastancima, nabavu potrošnog uredskog materijala, troškove knjigovodstvenog stručnjaka, nabavu 

uredske opreme te troškove plaća zaposlenika, najma ureda i režijske izdatke LAG-a. 
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Datum: 30.03.2015. 

3.sastanak osnivača LAG-a „VIP“ 
 

Mjesto: Sala za sastanke Grada Virovitice 

 

Dana 30. ožujka 2015. godine održao se 3. sastanak osnivača Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“ u Sali za sastanke Grada Virovitice s početkom u 13:00 sati na kojem je razmatran: 

1) prijedlog o imenovanju novog predsjednika LAG-a „VIP“ 

2) prijedlog o imenovanju novih dopredsjednika LAG-a „VIP“ 

3) prijedlog o imenovanju novog voditelja LAG-a „VIP“ 

4) prijedlog o imenovanju članova Nadzornog odbora LAG-a „VIP“ 

5) prijedlog o imenovanju članova Upravnog odbora LAG-a „VIP“ te 

6) prijedlog o usvajanju novog Statuta LAG-a „VIP“. 

 

 

Datum: 30.03.2015. 

3.redovna skupština LAG-a „VIP“ 

 
Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. ožujka 2015. godine održala se 3. redovna sjednica Skupština Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Grada Virovitice na kojoj je: 

1) Usvojen zapisnik sa 4. izvanredne sjednice Skupštine LAG-a od 25. veljače 2015.  

2) Usvojen Poslovnik o radu Skupštine 

3) Usvojeno Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2014. godinu 

4) Usvojeno Izvješće o radu Upravnog odbora LAG-a za 2014. godinu 

5) Usvojeno Izvješće o radu Nadzornog odbora LAG-a za 2014. godinu 

6) Usvojeno Izvješće o radu Voditelja LAG-a za 2014. godinu 

7) Usvojen Program rada LAG-a za 2015. godinu 

8) Donesena Odluka o usvajanju Statuta LAG-a „Virovitički prsten“ 

9) Donesena Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora LAG-a 

„Virovitički prsten“ 

10)  Donesena Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora LAG-a 

„Virovitički prsten“  

11) Donesena Odluka o razrješenju i imenovanju Dopredsjednika LAG-a „Virovitički prsten“ 

12) Donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju Predsjednika LAG-a „Virovitički prsten“ 

13) Donesena Odluka o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“  
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Datum: 31.03.2015. 

 

Predstavljanje Programa kreditiranja „Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1 – 

„Kreditom do konkurentnosti“ 
 

Mjesto: Poduzetnički inkubator, Virovitica 

 

Dana 31. ožujka 2015. godine Virovitičko-podravska županija je u suradnji sa Ministarstvom 

obrtništva i obrta i devet poslovnih banaka bila uključena u program kreditiranja „Kreditom do 

uspjeha“ Mjera 1 – „Kreditom do konkurentnosti“, kako bi se postigle razvojne aktivnosti i 

gospodarski ojačalo poduzetništvo na području Virovitičko-podravske županije. 

 
 

Svrha ovog programa je bila provesti mjeru povoljnog financiranja sektora malog gospodarstva 

kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite koja u odnosu na sektor i djelatnost poduzetnika 

mogu iznositi 4%.  

 

Kroz prezentaciju programa sudionici su se upoznali sa: 

 osnovnim značajkama programa,  

 načinom ostvarivanja prava na subvenciju,  

 namjenom kreditiranja,  

 procedurom podnošenja zahtjeva i načinom realizacije istog.  
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Datum: ožujak 2015. 

 

Prijavljeno 5  projekata sa područja LAG-a „VIP“ 

 

 

Tijekom mjeseca ožujka 2015. godine, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i udrugom sa 

područja LAG-a, prijavljeni su slijedeći projekti: 

1. projekt „Zajedno do uspjeha“ na natječaj Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada 

osobama u nepovoljnom položaju, koji je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih, 

ukupne vrijednosti 1.106.677,66 kuna, a gdje je prijavitelj LAG „Virovitički prsten“ u 

partnerstvu sa Općinom Lukač i Općinom Pitomača 

2. projekt „Pažnja - prilika za mlade“ na natječaj Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada 

osobama u nepovoljnom položaju, koji je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih, 

ukupne vrijednosti 1.369.898,72 kuna, gdje je prijavitelj Općina Suhopolje 

3. projekt „21 godina - 1. EU pomoć“ na natječaj Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada 

osobama u nepovoljnom položaju, koji je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih, 

ukupne vrijednosti 837.660,20 kuna, gdje je prijavitelj Općina Gradina u partnerstvu sa 

Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac i LAG-om 

„Virovitički prsten“ 

4. projekt „Bolja budućnost“ na natječaj Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama 

u nepovoljnom položaju, koji je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih, ukupne 

vrijednosti 748.800,00 kuna, a gdje je prijavitelj Općina Špišić Bukovica u partnerstvu 

LAG-om „Virovitički prsten“ 
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5. projekt „Običaji naših starih“ prijavljen na Natječaj za donacije Svjetlo na zajedničkom 

putu 2015. godine, koji je raspisao HEP d.d., ukupne vrijednosti 40.000,00 kuna 

 
 

 

 

Datum: 13.04.2015. 

13. Upravni odbor LAG-a „VIP“ 

 
Mjesto: Sala za sastanke Grada Virovitice 

 

Dana 13. travnja 2015. godine održao se 13. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“ s početkom u 11:00 sati, u Sali za sastanke Grada Virovitice na kojem je:  

 

1) Donesen Poslovnik o radu Upravnog odbora LAG-a „Virovitički prsten“  

2) Usvojeno Izvješće o radu Tajnika LAG-a „Virovitički prsten“ za 2014. godinu 

3) Usvojen Financijski plan LAG-a „Virovitički prsten“ za 2015. godinu 

4) Donesena Odluka o pristupanju novih redovnih članova LAG-u „Virovitički prsten“ 

5) Donesena Odluka o isključenju iz članstva LAG-a „Virovitički prsten“ 

6) Donesena Odluka o imenovanju likvidatora LAG-a „Virovitički prsten“ 

7) Usvojena Izmjena i dopuna Pravilnika o radu LAG-a „Virovitički prsten“ 

8) Razmotrena je Odluka o razrješenju i imenovanju voditelja LAG-a „Virovitički prsten“ 

9) Razmotrena je Odluka o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa 

10) Razmotren prijedlog za učlanjenje LAG-a „Virovitički prsten“ u Zadrugu za etično 

financiranje  

 

 

Datum: 16.04.2015. - 17.04.2015. 

 

1. Hrvatski ruralni parlament – Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? 

 
Mjesto: Beli Manastir 

 

Dana 16. i 17. travnja 2015. godine osnivači LAG-a sudjelovali su na 1. Hrvatskom ruralnom 

parlamentu u Belom Manastiru. Tema parlamenta bila je „Kako zadržati mlade u ruralnom 
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prostoru?“.  Organizatori 1. hrvatskog ruralnog parlamenta bili su Hrvatska mreža za ruralni razvoj 

- HMRR, Udruga za kreativni razvoj Slap iz Osijeka, Grad Beli Manastir te LAG Baranja.  

 

 
 

Program prvog dana je uključivao slijedeće teme: 

 Ciljevi Hrvatskog ruralnog parlamenta 

 Uvod u rad Hrvatskog ruralnog parlamenta  

 Slika ruralne Hrvatske 

 Predstavljanje finalista i proglašenje pobjednika natječaja za najbolje ideje i projekte 

zapošljavanja mladih u ruralnom prostoru 

 Ruralni cafe - Razmjena stajališta i ideja o odabranim pitanjima ruralnog razvoja u manjim 

grupama predstavnika različitih društvenih skupina okupljenih za stolom 

 Predstavljanje hrvatskog ruralnog prostora u Etno selu Hotela Patria. 
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Drugi dan parlamenta održana je tematska radionica te predavanje o Razvoju ruralne Hrvatske u 

programskom razdoblju 2014.-2020. U tom dijelu, svim sudionicima parlamenta bio je omogućen 

razgovor s ministrima, EU parlamentarcima, članovima EGSO-a, predstavnicima Hrvatskog 

sabora i slično. 

 
 

Nakon toga, organizirane su terenske radionice sa slijedećim temama: 

 Eco-social economy in rural areas 

 Stvaranje lokalnog poljoprivrednog brenda 

 Održivi turizam kao pokretač razvoja 

 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije 

 Kreativne industrije, inovacije, nove tehnologije, IT mogućnosti 

 Uloga lokalne zajednice u ruralnom razvoju 

 Uloga akademske zajednice u razvoju ruralnih područja 

 Role and perspectives of rural parliamnets 
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Zadnji dio programa uključivao je obilazak projekata i primjera dobre prakse sa tog područja, 

financiranih iz EU sredstava, raspravu te usvajanje Deklaracije 1. Hrvatskog ruralnog parlamenta.   

 

 

 

Datum: 19.04.2015. 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ 

 
Mjesto: Društveni dom u Okrugljači 

 

 
 

Dana 19. travnja 2015. godine, u 13.30 sati, u prostorijama Društvenog doma u Okrugljači, u 

Općini Špišić Bukovica, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je Promidžbeni 

događaj LAG-a s ciljem animacije stanovništva o radu, djelatnostima te najznačajnijim 

aktivnostima LAG-a „Virovitički prsten “. 

 

 
 

Promidžbenom događaju je prisustvovalo 25 osoba šire javnosti sa područja LAG-a, predstavnici 

raznih udruga te načelnik Općine Špišić Bukovica, g. Hrvoje Miler. Glavna svrha ovog 

promidžbenog događaja je bila predstavljanje LAG-a „Virovitički prsten“, upoznavanje, 

informiranje i animacija stanovnika poradi uključivanja u rad LAG-a te promocija glavnih načela 
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LEADER pristupa temeljem kojega LAG djeluje. Nakon pozdravne riječi, prisutnima se pojasnilo 

osnivanje LAG-a „Virovitički prsten“ te dosadašnje i planirane aktivnosti LAG-a, kako bi se 

stanovništvo kontinuirano upućivalo o radu i planovima LAG-a.  

 

 
 

Tom prilikom prezentirana su glavna načela LEADER pristupa te Mjera 202 – „Priprema i 

provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. U nastavku je prezentirana i Mjera 19 – 

LEADER/CLLD iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 te 

njeni najvažniji kriteriji. Također, objašnjene su i četiri Podmjere, Mjere LEADER: 19.1. 

Pripremna pomoć, 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, 19.3. Priprema i provedba 

aktivnosti suradnje LAG-a te 19.4. Tekući troškovi i animacija. Pod svakom podmjerom objasnila 

su se prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi korisnici te maksimalni iznosi javnih potpora. Spomenuti 

su i kriteriji za osnivanje budućih LAG-ova, prezentirana je uloga Ministarstva poljoprivrede, 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te LAG-ova u provedbi 

LEADER pristupa 2014-2020. Posebno su se pojasnili kriteriji i uvjeti za prijavu na natječaj za 

Podmjeru 19.1 „Pripremna pomoć“ na koju se LAG planira prijaviti sredinom godine. 

 
 

Na kraju predavanja, predstavljeni su i aktualni natječaji za udruge i poduzetnike te najavljeni 

natječaja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kako bi svi prisutni svoje potencijalne 
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projekte mogli pravovremeno prijaviti na nadolazeće natječaje. Na kraju prezentacije otvorena je 

rasprava na kojoj su zaposlenicama LAG-a upućena brojna pitanja, posebice ona o uključivanju u 

članstvo i rad LAG-a, što je rezultiralo i priključivanjem novih članova. 

 

Datum: 24.04.2015. 

  12.11.2015. 

  20.01.2016. 

 

Nabava potrošnog uredskog materijala 
 

          
 

 

Datum: 27.04.2015 

 

Zahtjev za isplatu za prvo tromjesečje 2015. godine 
 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a, temeljem kojeg je LAG-u dodijeljen maksimalan 

iznos od 900.000,00 kuna za provedbu aktivnosti iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba 

lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se LAG-u temeljem 

tromjesečnih Zahtjeva za isplatu i popratne dokumentacije u papirnatom obliku i na CD-u. 

 

Dana 27. travnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je prvi 

Zahtjev za isplatu za 2015. godinu. U sklopu prvog Zahtjeva za isplatu, prikazali su se 
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troškovi usavršavanja i obrazovanja, sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a na 20. 

međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede-Viroexpo 2015., organizacija 1. 

međunarodnog sajma LAG-ova u Virovitici, izrada promotivnih materijala LAG-a, organizacija 

promidžbenih događaja, sudjelovanje zaposlenika na predavanjima, radionicama i sastancima, 

nabava potrošnog uredskog materijala, nabava računalne opreme te troškovi plaća zaposlenika, 

najma ureda i režijski izdaci LAG-a. 

 

 

Datum: 04.2015 

 

Pružena pomoć oko prijave 21. projekta sa područja LAG-a „VIP“ 

  
Tijekom mjeseca travnja 2015.godine, LAG je u suradnji sa dionicima sa svog područja, prijavio 

slijedeće projekte: 

1. projekt „Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti 2015.“ prijavljen na natječaj 

Poduzetnički impuls 2015., raspisan od Ministarstva poduzetništva i obrta, ukupne 

vrijednosti 158.129,40 kuna 

2. projekt „Ulaganje u kupnju traktora“, prijavljen na natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku 

imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., raspisan od Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ukupne vrijednosti 270.424,60 kuna 

3. projekt „Opremanje sušarom za sušenje bundevine koštice“ prijavljen na natječaj za Mjeru 

4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna 

gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020., raspisan od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 

ukupne vrijednosti 196.580,00 kuna 

4. projekt „Nabava termogeneratora za sušaru“ prijavljen na natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u 

fizičku imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., raspisan od 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ukupne vrijednosti 

77.976,96 kuna 

 

 

 

5. projekt „Oživimo peti ribnjak“ prijavljen na Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. 

godini „HBOR u zajednici“, ukupne vrijednosti 50.000,00 kuna 
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6. projekt „Tradicijsko blago Virovitičko-podravske županije“ prijavljen na Javni natječaj za 

dodjelu donacija u 2015. godini „HBOR u zajednici“, ukupne vrijednosti 49.562,24 kuna 

7. projekt „Kak je negda bilo“ prijavljen na Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini 

„HBOR u zajednici“, ukupne vrijednosti 48.522,84 kuna 

8. projekt „Dani pjesme, kruha i vina“ prijavljen na Javni poziv za kandidiranje događanja za 

dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini, raspisan od Hrvatske 

turističke zajednice, ukupne vrijednosti 319.600,00 kuna 

9. projekt „Oživimo peti ribnjak“ prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu 

donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

10. projekt „Kak je negda bilo“ prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija 

u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

11. projekt „Bilogora u srcu“, prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija 

u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

12. projekt „Sačuvajmo našu kulturnu baštinu, naše izvorno hrvatsko“, prijavljen na Natječaj 

Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 

kuna 

13. projekt „Tradicija Podravine i Podravlja“ prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za 

dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

14. projekt „Priča o tradiciji“, prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija 

u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

15. projekt „U zdravom tijelu zdrav duh“, prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za 

dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

 

16. projekt „Festival kulturne baštine Virovitičko-podravske županije“, prijavljen na Natječaj 

Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 12.000,00 

kuna 

17. projekt „Običaji naših starih“, prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu 

donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 10.000,00 kuna 

18. projekt „Sport za sve“, prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 

2015. godini, ukupne vrijednosti 11.600,00 kuna 
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19. projekta „Revitalizacija prirodnog ribljeg mrijestilišta „Mala Drava“ Terezino polje“, 

prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne 

vrijednosti 43.750,00 kuna 

20. projekt „17. susreti folklora Turanovac 2015“, prijavljen na Natječaj Narodnih novina d.d. 

za dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 14.000,00 kuna 

21. projekt „Konjički maraton „Bilogorom, Podravinom i obalom rijeke Drave”, prijavljen na 

Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 2015. godini, ukupne vrijednosti 

17.000,00 kuna 

 

Datum: 05.05.2015 

 

Pretplata na časopis "Udruga.hr" za 2015. godinu 
 

 
 

S ciljem dobivanja što ažurnijih i točnijih informacija za rad, Lokalna akcijska grupa „Virovitički 

prsten“ pretplatila se na časopis „Udruga.hr“ za 2015. godinu u koju je, osim 8 tiskanih brojeva,  

uključeno i  korištenje telefonske savjetničke službe dva dana u tjednu te DVD s arhivom svih 

brojeva iz 2014. godine. 

 

Datum: 08.05.2015 

Sudjelovanje na Europskom tjednu 
Mjesto: Virovitica 

 

Povodom obilježavanja Europskog tjedna u Virovitičko-podravskoj županiji, Županijski savjet za 

europske integracije je u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i ove godine 

pripremio niz informativno-obrazovnih aktivnosti, kao i kulturno-zabavni program u trajanju od 

4. do 8. svibnja 2015. godine.  
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Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ prisustvovala je predavanju u sklopu EU tjedna, u 

petak 8. svibnja, u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije koje je organizirano za 

poljoprivrednike i poduzetnike u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA, Poljoprivrednom 

savjetodavnom službom i HGK – Županijskom komorom Virovitica. 

 
 

U sklopu predavanja, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije-VIDRA 

predstavila je Informacijski centar Europe Direct Virovitica – centar koji pruža građanima sve 

informacije o Europskoj uniji, a predsjednica Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ 

pojasnila je sve mogućnosti razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava. Zamjenica ravnatelja 

Razvojne agencije VIDRA govorila o poslovnim prilikama za poduzetnike, kao i o izgradnji te 

opremanju proizvodnih kapaciteta. 

Europski tjedan je manifestacija kojom se u Hrvatskoj obilježava dan osnivanja Vijeća Europe – 

5. svibnja 1949. godine i dan donošenja tzv. Shumanove deklaracije – 9. svibnja 1950., dokumenta 

koji je postavio temelj europskog ujedinjenja. 9. svibnja u EU se obilježava kao Dan Europe. 

 

 

Datum: 11.05.2015. 

 

Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" 

 i Mjeru 4 "Ulaganja u fizičku imovinu" 

 
Mjesto: Društveni dom u Turanovcu  

 

Dana 11. svibnja 2015. godine, u Društvenom domu u Turanovcu, s početkom u 20.00 sati, 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održala je za predstavnike poljoprivrednih 

gospodarstava te ostale zainteresirane sudionike edukativno predavanje. 

Predavanje je održala rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe Virovitičko-podravske 

županije i predsjednica Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te predstavnice LAG-a. Tema 

predavanja bila je predstavljanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. Cilj predavanja bio je pojasniti potencijalnim korisnicima prihvatljive 
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troškove, aktivnosti, visinu i intenzitet potpora te tipove operacija u sklopu Mjere 4-Ulaganja u 

fizičku imovinu te Mjere 6-Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Glavni naglasak 

stavljen je na aktualni natječaj za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“, u kojem intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno 15.000 

EUR-a po korisniku, a korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina 

između 2.000 i 7.999 EUR-a.  

U zadnjem dijelu predavanja prisutnima se pojasnio postupak osnivanja, rad, dosadašnje aktivnosti 

te financiranje LAG-a „Virovitički prsten“ kroz IPARD Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja. Također, pojasnio se i LEADER pristup te najvažniji planovi za 

naredno razdoblje. 

 

Datum: 12.05.2015 

 

Savjetovanje / informativna radionica za poziv na dostavu prijedloga projekata - 

financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove 

 sustava javne vodoopskrbe / odvodnje 
Mjesto: Zagreb 

 

Budući da je Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ u suradnji sa Općinom Pitomača radila 

na pripremi i prijavi Projekta u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša „ za razdoblje 2007-

2013 – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava 

javne vodoopskrbe/odvodnje, dobili su poziv od Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda za 

sudjelovanje na informativnoj radionici na kojoj će se dobiti korisni savjeti za pripremu i prijavu 

projekta.  

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ odazvala se pozivu i 12. svibnja 2015. godine 

prisustvovala je na Savjetovanju/Informativnoj radionici za poziv na dostavu prijedloga projekata 

br.EN.2.1.16. u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 koja se 

održala u Zagrebu, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda. Radionica je bila savjetodavnog karaktera 

u svrhu što kvalitetnije pripreme prijedloga projekata u sklopu navedenog poziva. 
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Datum: 13.05.2015 

 

Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a  

br. 7/2014/003 
 

Dana 30. ožujka 2015. godine, na 3. redovnoj Skupštini Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“, donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“  te Odluka o promjeni osobe ovlaštene  za zastupanje. Sukladno tome, dana 

16. travnja 2015. godine Ured državne uprave u Virovitičko- podravskoj županiji  donio je rješenje 

kojim je odobrena promjena predsjednika Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te je 

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dana 17. travnja 2015. godine, 

podnesen  Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202, kako bi se navedena promjena odobrila 

od ugovornog tijela LAG-a.  

Dana 13. svibnja 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

odobrila je tražene promjene te je izdala treći Aneks Ugovora. 

 

 

Datum: 13.05.2015. 

 

Usluge računalnog stručnjaka 

 

Kako bi se osigurali potrebni uvjeti za rad, u sklopu prihvatljivih troškova iz Mjere 202-Priprema 

i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

koristila je slijedeće usluge računalnog stručnjaka:  

 

 instalacija stolnih i prijenosnih računala 

 instalacija printera na mrežu 

 ažuriranje e-mail adresa. 
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Datum: 13.05.2015 

 

Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja"  

i Mjeru 4 "Ulaganja u fizičku imovinu" 
 

Mjesto: Društveni dom u Lozanu 

 

Dana 13. svibnja 2015. godine, u Društvenom domu u Lozanu, s početkom u 20.00 sati, Lokalna 

akcijska grupa „Virovitički prsten“ održala je za predstavnike poljoprivrednih gospodarstava te 

ostale zainteresirane sudionike edukativno predavanje.  

Predavanje je održala rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe Virovitičko-podravske 

županije i predsjednica Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te predstavnice LAG-a. Tema 

predavanja bila je predstavljanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. 

 
 

Tema predavanja bila je predstavljanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. Cilj predavanja bio je pojasniti potencijalnim korisnicima prihvatljive 

troškove, aktivnosti, visinu i intenzitet potpora te tipove operacija u sklopu Mjere 4-Ulaganja u 

fizičku imovinu te Mjere 6-Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Glavni naglasak 

stavljen je na aktualni natječaj za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“, u kojem intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno 15.000 

EUR-a po korisniku, a korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina 

između 2.000 i 7.999 EUR-a. Na kraju predavanja pojašnjeni su i ciljevi osnivanja LAG-a, njegovo 

financiranje, aktivnosti, način rada te način učlanjenja u LAG. 
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Datum: 18.05. 2015.  

 

Predavanje za Mjeru 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja"  

i Mjeru 4 "Ulaganja u fizičku imovinu" 
 

Mjesto: Općina Pitomača 

 

Dana 18. svibnja 2015. godine, u konferencijskoj sali Općine Pitomača, s početkom u 20:00 sati, 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održala je za predstavnike poljoprivrednih 

gospodarstava te ostale zainteresirane sudionike edukativno predavanje o mjerama iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  

 

Predavanje je održala rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe Virovitičko-podravske 

županije i predsjednica Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te predstavnice LAG-a. Tema 

predavanja bila je predstavljanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. Cilj predavanja bio je pojasniti potencijalnim korisnicima prihvatljive 

troškove, aktivnosti, visinu i intenzitet potpora te tipove operacija u sklopu Mjere 4-Ulaganja u 

fizičku imovinu te Mjere 6-Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Glavni naglasak 

stavljen je na aktualni natječaj za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“, u kojem intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno 15.000 

EUR-a po korisniku, a korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina 

između 2.000 i 7.999 EUR-a. Na kraju predavanja pojašnjeni su i ciljevi osnivanja LAG-a, njegovo 

financiranje, aktivnosti, način rada te način učlanjenja u LAG. 

 

Datum: 20.05.2015 

 

Predavanje za Mjeru 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" i Mjeru 4 

"Ulaganja u fizičku imovinu" 
Mjesto: Općina Gradina 

 

Dana 20. svibnja 2015. godine, u Vijećnici Općine Gradina s početkom u 20.00 sati, Lokalna 

akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je za predstavnike poljoprivrednih gospodarstva i 

sve ostale zainteresirane edukativno predavanje. 
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Predavanje je održala rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe Virovitičko-podravske 

županije i predsjednica Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te predstavnice LAG-a. Tema 

predavanja bila je predstavljanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. čiji su korisnici obiteljska poljoprivredna gospodarstva, jedinice lokalne 

samouprave te neprofitne organizacije. U sklopu predavanja pojašnjeni su korisnici, prihvatljivi 

troškovi, aktivnosti, visina i intenzitet potpore te tipovi operacija u sklopu Mjere 4-Ulaganja u 

fizičku imovinu te Mjere 6-Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Glavni naglasak 

stavljen je na aktualni natječaj za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“, u kojem intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno 15.000 

EUR-a po korisniku, a korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina 

između 2.000 i 7.999 EUR-a. Na kraju predavanja pojašnjeni su i ciljevi osnivanja LAG-a, njegovo 

financiranje, aktivnosti, način rada te način učlanjenja u LAG. 

 

Datum: 20.05.2015 

 

Radionica za Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć 

 
Mjesto: Hrvatska gospodarska komora, Osijek 

 

Dana 20. svibnja 2015. godine u Osijeku, u Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore, 

održana je radionica koju je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede. Radionica je održana 

temeljem planirane objave natječaja za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“, kako bi se korisnici, 

odnosno predstavnici LAG-ova sa područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-

posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, što kvalitetnije pripremili za 

aktualni natječaj, čija se objava očekuje 22. svibnja 2015. godine. Predmet spomenutog natječaja 

za Podmjeru 19.1., u sklopu mjere LEADER, je dodjela bespovratnih sredstava, čiji su prihvatljivi 

korisnici LAG-ovi, dok se prihvatljive aktivnosti odnose na izradu lokalne razvojne strategije 

LAG-a za razdoblje 2014.- 2020. te tekuće troškove LAG-a. Maksimalan iznos javne potpore po 

LAG-u iznosi do 100.000 eura, a glavni kriteriji za izračun javne potpore odnose se na broj 

stanovnika i broj jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a te na udio civilnog i gospodarskog 

sektora u upravnom tijelu LAG-a. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
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grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Na samom početku radionice, predstavnik Ministarstva poljoprivrede predstavio je vrste potpore, 

prihvatljive korisnike, detaljno objasnio prihvatljive aktivnosti i  uvjete prihvatljivosti te 

prezentirao kriterije odabira u Podmjeri 19.1. Na kraju svog predavanja osvrnuo  se na provedbu 

Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa te 

naglasio način podnošenja Zahtjeva za isplatu za LAG-ove koji su akreditirani na 2. natječaju, 

budući da će ti LAG-ovi paralelno provoditi i Mjeru 202 i Podmjeru 19.1. 

Nakon toga, predstavnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

održala je prezentaciju o postupku prijave, obrade prijave, donošenju odluke o odabiru, isplati 

potpore, kontroli na terenu i ostalim procedurama koje se odnose na Podmjeru 19.1. U sklopu 

predavanja prikazan je i proces prijave u Agronet sustav, kako bi se predstavnici LAG-ova što 

lakše i jednostavnije prijavili na nadolazeći natječaj. 

 
 

Zadnje predavanje na radionici pod nazivom Preporuke za izradu lokalne razvojne strategije LAG-

ova 2015.-2020. održao je g. predstavnik Instituta za razvoj i međunarodne odnose. U sklopu 

predavanja objasnio je što je to razvojna strategiju LAG-a, koja su glavna načela pristupa CLLD 

te koji je najvažniji sadržaj lokalne razvojne strategije prema Pravilniku za Podmjeru 19.1. Na 

kraju predavanja prisutnima je dao preporuke za izradu strategije, objasnio što staviti u dodatak 

strategije te odgovorio na otvorena pitanja sudionika. 

 

Datum: 21.05.2015. - 23.05.2015. 

 

Radionica „Pripreme za provođenje podmjere 19.1.  

Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.“ 
Mjesto: Stara Kapela 

 

U razdoblju od 21. do 23. svibnja 2015. godine u Staroj Kapeli i Slavonskom Brodu održana je 

prva ovogodišnja radionica LEADER mreže Hrvatske pod nazivom: Pripreme za provođenje 

podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-20.  
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Predmet spomenutog natječaja za Podmjeru 19.1. je dodjela bespovratnih sredstava, čiji su 

prihvatljivi korisnici LAG-ovi, dok se prihvatljive aktivnosti odnose na izradu lokalne razvojne 

strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. te tekuće troškove LAG-a.  

Radionica se održala na seoskom gospodarstvu „Tunjina kuća“ u Staroj Kapeli, na području LAG-

a Posavina. Organizatori radionice su LEADER mreža Hrvatske u suradnji s LAG-ovima: 

Posavina, Zapadna Slavonija i Slavonska ravnica, a sufinancirana je od Nacionalne zaklade za 

razvoj civilnog društva temeljem Sporazuma o Razvojnoj suradnji kroz programske podrške za 

umreženo i učinkovito djelovanje LAG-ova. 

 
 

Prvog dana radionice održan je 1. dio radionice LEADER mreže Hrvatske pod nazivom 

Metodologija provedbe nabave i ugovaranja izrade LRS/CLLD strategija LAG-ova za razdoblje 

do 2020. (priprema LAG-ova za prijavu na natječaj – natječajna dokumentacija, programiranje 

troškova izrade, nadležnosti provedbe i odluke izvršnih tijela/ureda LAG-a, vrsta nabave, način 

provedbe i ugovaranje).  

U sklopu predavanja, sudionike se upozorilo da pripaze na odabir članova svojih upravnih odbora 

te postotak udjela civilnog, javnog i gospodarskog sektora, kako bi se na taj način ostvario 

maksimalan broj bodova prilikom prijave na Podmjeru 19.1. Također, važno je obratiti pažnju i 

na odabiranje ponuditelja za izradu lokalne razvojne strategije, kako ne bi došlo do sukoba 

interesa. Na samom kraju sudionike radionice se upozorilo i na najčešće potencijalne greške koje 
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je moguće izbjeći prilikom prijave na natječaj. Tijekom cijelog predavanja, sudionici su mogli 

postavljati svoj pitanja i riješiti nedoumice, kako bi se svi što kvalitetnije pripremili za prijavu i 

provedbu podmjere 19.1. 

 

Drugog dana održan je 2. dio radionice LEADER mreže Hrvatske pod nazivom Definiranje realnih 

ciljeva LRS/CLLD strategije,  te integriranog i inovativnog karaktera LRS uključujući jasne i 

mjerljive indikatore – povezane s akcijskim i financijskim planom provedbe – realnost vs. „liste 

želja“ – objektivno i mjerljivo programiranje putem računalnog sučelja ProgressLAG. U tom 

dijelu naglašena je važnost kvalitetno definiranih ciljeva i prioriteta određenog LAG područja, koji 

će se definirati u lokalnoj razvojnoj strategiji. Pored toga, važno je izraditi kvalitetnu bazu 

projektnih prijedloga, kako bi se dobio uvid u realno stanje potencijalnih projekata. U sklopu tog 

predavanja, održana je i prezentacija o računalnom sučelju ProgressLAG, kao novom programu 

pomoću kojeg je moguće voditi evidenciju o stanju i trenutnoj pripremljenosti projektnih 

prijedloga sa određenog područja koje LAG obuhvaća. 

Nakon toga održan je i 3. dio radionice LEADER mreže Hrvatske pod nazivom Metodologija 

definiranja ruralnosti i realnih potreba razvoja naselja unutar obuhvata LAG-ova – najava 

istraživanja LMH/PFOS i priprema za kriterije ocjenjivanja LAG-ova i LR/CLLD strategije iz 

Podmjere 19.2. U sklopu toga najavljeno je i raspisivanje natječaja za ostale podmjere u sklopu 

Mjere 19 LEADER/ CLLD te najvažniji uvjeti i potrebni kriteriji za dobivanje bespovratnih 

sredstava.  

U popodnevnim satima održan je 4. dio radionice LEADER mreže Hrvatske pod nazivom  

Programiranje baze projekata usmjerene prema potrebama krajnjih korisnika (mobilizacija 

lokalnih razvojnih dionika LAG-a, planiranje realnih projekta ulaganja LAG-a kroz Podmjeru 

19.2. i osiguravanje sustava predfinanciranja). Pored navedenog razmatrane su i mogućnosti 

financiranja te način izrade financijskog plana u narednom razdoblju. U sklopu cjelokupnog 

predavanja, sudionici su imali mogućnost postavljanja svojih upita te otvoriti raspravu o pojedinim 

pitanjima. Nakon svih predavanja i rasprave sa sudionicima radionice, održala se Skupština 

LEADER mreže Hrvatske.  
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Treći dan radionice bio je predviđen za terenski obilazak te posjet sajmu “Slavonski Brod 2015”, 

nakon čega je održano predavanje Ministarstva poljoprivrede: Predstavljanje Programa ruralnog 

razvoja RH 2014-20. te predavanje LEADER mreže Hrvatske: Kapaciteti LAG-ova za primjenu 

Programa ruralnog razvoja RH 2014-20. Na samom kraju predstavljeni su primjeri dobre prakse 

projekata financiranih iz EU fondova, kao što je to Regionalni centar za biotehnološka istraživanja 

i razvoj, Ured za razvoj i EU integracije Brodsko-posavske županije te Razvojna agencija 

Brodsko-posavske županije - Centar za tehnološki razvoj d.o.o. 

 

Datum: svibanj 2015. 

 

Pružena pomoć oko prijave 6 projekata sa područja LAG-a „VIP“ 

 

Tijekom mjeseca svibnja 2015. godine, LAG je u suradnji sa dionicima sa svog područja prijavio 

slijedeće  projekte: 

1. projekt „Odbojka za osnovnoškolsku dob“ prijavljen na Natječaj za sufinanciranje 

sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2015. godini, raspisana od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ukupne vrijednosti 79.888,00 kuna 

2. projekt „Dva jezera“ prijavljen na Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite 

okoliša i prirode 2015. „Zeleni pojas“, koji je raspisala INA d.d., ukupne vrijednosti 

40.428,97 kuna 

3. projekt „Labirint od lavande“, prijavljen na Natječaj za sufinanciranje projekata u području 

zaštite okoliša i prirode 2015. „Zeleni pojas“, koji je raspisala INA d.d., ukupne vrijednosti 

46.000,00 kuna 

4. projekt „Stvaranje i uređenje vatrogasnog parka DVD-a Gornje Bazje“, prijavljen na 

Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2015. „Zeleni 

pojas“, koji je raspisala INA d.d., ukupne vrijednosti 44.000,00 kuna 
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5. projekt „Izrada strategije razvoja općine Pitomača 2015.-2020.“, prijavljen na Natječaj za 

provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u 

ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se 

odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba 

operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, 

koji je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ukupne 

vrijednosti 60.000,00 kuna 

6. projekt „Izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici u Pitomači (faza II)“, poslan na Natječaj 

za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava 

javne vodoopskrbe i odvodnje, ukupne vrijednosti 7.574.605,27 kuna 

 

 

Datum: 11.06.2015. 

 

Poziv za dostavu ponuda za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „VIP“ 
 

Dana 11. lipnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ objavila je Poziv za 

dostavu ponuda za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020., budući da 

se LAG planira javiti na objavljeni Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER 

– CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u sklopu 

kojeg su prihvatljivi korisnici LAG-ovi, a predmet natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za 

izradu lokalne razvojne strategije i tekuće troškove LAG-a. 

Ovim Pozivom Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ pozvala je sve zainteresirane 

konzultante da dostave svoje ponude za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. kako bi se mogla odabrati najkvalitetnija i najbolja 

ponuda za izradu strategije temeljem dostavljene tehničke i financijske ponude te hodograma 

aktivnosti. 

 

Datum: 12.06.2015. 

 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ i Okrugli stol: Suradnja sa susjednim LAG-ovima 

 
Mjesto: Općina Pitomača 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održala je 12. lipnja 2015. godine u Pitomači 

promidžbeni događaj s početkom u 12:00 sati. Cilj događaja bila je animacija stanovništva putem 

LEADER pristupa, predstavljanje rada i aktivnosti LAG-a te svih mogućnosti za stanovnike LAG-

a u narednom razdoblju. Promidžbenom događaju LAG-a prisustvovali su svi zainteresirani 
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stanovnici sa područja LAG-a, predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora te 

predstavnici susjednih LAG-ova.  

 
 

U sklopu događaja održan je i Okrugli stol sa susjednim LAG-ovima kojem su prisustvovali 

predstavnici LAG-a Papuk, LAG-a Marinianis, LAG-a Bilogora Papuk i LAG-a Podravina te 

predstavnici LAG-a „Virovitički prsten“.  

 
 

Nakon pozdravne i uvodne riječi predsjednice Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, sve 

prisutne pozdravili su načelnik Općine Pitomača i načelnik Općine Špišić Bukovica. Teme 

okruglog stola obuhvaćale su razmjenu iskustava za provedbu LEADER Mjere 202 – „Priprema i 

provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, pripremu za prijavu na aktualni natječaj za  

Podmjeru 19.1. – „Pripremna pomoć“ u sklopu Mjere 19 – „LEADER – CLLD“, prijedloge i 

pripremu predstavnika LAG-ova za buduće projekte suradnje LAG-ova u sklopu podmjere 19.3. 

Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a te prezentiranje primjera dobre prakse sa područja 

LAG-a „Virovitički prsten“. Nakon završene rasprave,  za sve zainteresirane stanovnike sa 

područja LAG-a „Virovitički prsten“, održano je predstavljanje rada i glavnih aktivnosti LAG-a 

„Virovitički prsten“.  
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U sklopu predavanja prezentirano je osnivanje, glavni ciljevi, aktivnosti i djelatnosti LAG-a 

„Virovitički prsten“ te način akreditacije LAG-a na 2. IPARD natječaju temeljem kojeg je 23. 

siječnja 2014. godine potpisan dvogodišnji Ugovor o sufinanciranju LAG-a. Također, prisutnima 

su prezentirana najvažnija načela LEADER pristupa te Mjera 202 „Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja“.  

 
 

U zadnjem dijelu programa, održana je prezentacija mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Najvažniji naglasak stavljen je na Mjeru 4 – Ulaganja u fizičku 

imovinu, Mjeru 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja te Mjeru 7 – Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima, budući da su to mjere za koje su već bili objavljeni 

natječaji. Prisutnima se pojasnila i Mjera 19 –LEADER/CLLD, odnosno Podmjera 19.1. Priprema 

pomoć, čije se prihvatljive aktivnosti odnose na izradu lokalne razvojne strategije LAG-a za 

razdoblje 2014.-2020. te tekuće troškove. Prisutnim sudionicima su se objasnili i kriteriji izračuna 

javne potpore, koji se računaju temeljem broja stanovnika, broja jedinica lokalne samouprave te 

udjela civilnog i gospodarskog sektora u upravnom tijelu LAG-a , a pojasnio se i sadržaj lokalne 

razvojne strategije.  

 

Datum: 17.06.2015. 

 

Odluka o isplati za prvo tromjesečje 2015. godine 
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Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a. 

Temeljem prvog Zahtjeva za isplatu za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je, dana 17. lipnja 2015. godine, Odluku o isplati, kojom je 

LAG-u, dana 29. lipnja 2015. godine, isplaćeno 128.018,79 kuna za nastavak provedbe aktivnosti 

iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sukladno tome, 

za prvo tromjesečje 2015. godine LAG-u je isplaćeno ukupno 28,45% od ukupnih 450.000,00 kuna 

koliko je odobreno za 2015. godinu. 

Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje obuhvaćaju:  

 usavršavanje i obrazovanje sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a,  

 sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a na 20. međunarodnom sajmu gospodarstva, 

obrtništva i poljoprivrede-Viroexpo 2015.,  

 organizaciju 1. međunarodnog sajma LAG-ova u Virovitici,  

 izradu promotivnih materijala LAG-a,  

 organizaciju promidžbenih događaja,  

 sudjelovanje zaposlenika na predavanjima, radionicama i sastancima,  

 nabavu potrošnog uredskog materijala,  

 nabavu računalne opreme  

 troškove plaća zaposlenika,  

 najma ureda i  

 režijske izdatke LAG-a. 

 

 

Datum: 17.06.2015. -19.06.2015. 

 

Stručna radionica „Programiranje i provedba projekata suradnje LAG-ova  

(Podmjera 19.3.) te razvoj ribarskih LAG-ova i njihovo međusobno povezivanje 
 

Mjesto: Donji Vidovec 

 

U razdoblju od 17. do 19. lipnja 2015. godine u Donjem Vidovcu, u Međimurju, održana je druga 

ovogodišnja stručna radionica LEADER mreže Hrvatske pod nazivom Programiranje i provedba 

projekata suradnje LAG-ova (Podmjera 19.3.) te razvoj ribarskih LAG-ova i njihovo međusobno 

povezivanje.  
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Korisnici spomenutog natječaja za Podmjeru 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-

a su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2. i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani 

za sudjelovanje u projektu suradnje. Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 

odnosno najviše do 100.000 eura po odabranom LAG-u. Radionica se održala u hotelu Golf, a 

organizatori radionice su LEADER mreža Hrvatske u suradnji s LAG-om Mura Drava. Radionicu 

je sufinancirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, temeljem Sporazuma o Razvojnoj 

suradnji kroz programske podrške za umreženo i učinkovito djelovanje LAG-ova između 

Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 

 
 

Prvog dana radionice, nakon pozdravne riječi, održano je prvo predavanje pod nazivom Hrvatska 

- Slovenija: 7 godina europske projektne suradnje uz Kupu (projekti uređenja lokaliteta kulturne 

baštine, kulturno-umjetnička razmjena, zajednička obilježavanja i manifestacije). Predavanje je 

održao predstavnik Krajinskog parka Kolpa (Slovenija) i Udruge za očuvanje kulturne i prirodne 

baštine „Zora“ – Prilišće 1925 (Hrvatska). U sklopu predavanja predstavljeno je osnivanje i rad 

udruge te najznačajniji projekti prekogranične suradnje, od kojih su najzanimljiviji 'živi zid preko 

rijeke Kupe', likovna kolonija, izložba misnog ruha i slično.  
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Nakon toga, LEADER mreža Hrvatske održala je drugo predavanje pod nazivom Uredba o  

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i njezin značaj za financiranje aktivnosti LAG-ova 

iz javnih izvora. Na predavanju je prezentirana Uredba, koja je donesena 5. ožujka 2015. godine, 

te je pojašnjena de minimis potpora i način na koji će udruge i LAG-ovi ubuduće dobivati 

financijska sredstva iz javnog sektora. 

 
 

Drugog dana, 18. lipnja 2015. godine, u jutarnjim satima na rijeci pored hotela Golf, poznati 

međimurski zlatari prezentirali su način traženja i ispiranja zlata, dok su hotelski pivari objasnili 

proces nastajanja i prerade piva „Črni Golf“, koje je jedna od najvećih atrakcija hotela. Nakon 

toga, predstavnik Društva za razvoj slovenskega podeželja i LAS-a Ptuj (Slovenija), održao je 

prezentaciju pod nazivom Priprema za provedbu podmjere 19.3 u svrhu programiranja unutar 

Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova (19.1)-Provedba projekata suradnje LAG-ova u Republici 

Sloveniji u razdoblju 2007-2013, programiranje provedbe za razdoblje 2014-2020 te prezentaciju 

Metodologija pripreme projekata suradnje, definiranje glavnih zajedničkih tema i identifikacija 

prioritetnih projekata za razdoblje 20142020.  Tom prilikom pojasnio je svim prisutnima najveće 

razlike i sličnosti slovenskih i hrvatskih LAG-ova te prezentirao Podmjeru 19.3. Nakon toga, 

sudionike radionice podijelio je u 3 grupe kako bi zajednički izradili potencijalne prijedloge 
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projekata suradnje, kao što su to primjerice projekti iz turizma, socijalnog poduzetništva, kulturne 

baštine, očuvanja okoliša, povezivanja proizvođača, razvoja ljudskih potencijala, poljoprivrede i 

slično. Na kraju predavanja, predstavnici LAG-ova imali su priliku razmijeniti kontakte sa ostalim 

sudionicima radionice, kako bi prilikom planiranja narednog razdoblja i kod izrade lokalne 

razvojne strategije imali mogućnost na što jednostavniji način pripremiti projekte suradnje, koji će 

se financirati u sklopu podmjere 19.3. Nakon što su sve grupe prezentirale svoje radove, krenulo 

se u obilazak i razgledavanje Marine, koja se nalazi na Akumulacijskom jezeru HE Dubrava u 

Prelogu. Nakon predstavljanja akumulacijskog jezera, posjetio se OPG Zadravec u Oporovcu, gdje 

je sudionicima radionice predstavljen rad, najvažnije djelatnosti te odobreni  projekti OPG-a u 

sklopu kojih su OPG-u dodijeljena bespovratna sredstva. 

 

 
 

Trećeg dana radionice, održano je predavanje Mogućnosti potpore za provedbu CLLD pristupa u 

okviru Operativnog programa pomorstvo i ribarstvo RH za 2014.-2020., koje su održali 

predstavnici Ministarstva poljoprivrede, te predavanje Aktivno uključivanje ribarskih zajednica u 

planiranju budućnost prostora u kojem žive i djeluju – UNDP-ovo iskustvo u provedbi projekta 

„Priprema Hrvatske za uvođenje CLLD-a u ribarski sektor“ i osnovne preporuke iz izvještaja s 

primjerima dobre prakse FLAG-ova Europe, koje su održali predstavnici UNDP-a.  
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Na samom kraju radionice održana je tiskovna konferencija LAG Mura-Drava u Goričanu te 

Konferencija za medije i otvorenje 5. projektnog događaja u sklopu programa Europa za građane 

na kojem je LAG Mura – Drava jedan od partnera. 

 

Datum: 23.06.2015.  

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“  

 

Mjesto: Osnovna Škola Špišić Bukovica 

 

Dana 23. lipnja 2015. godine, u sklopu Dana općine Špišić Bukovica, u prostorijama Osnovne 

škole „August Cesarec“ Špišić Bukovica, održan je Promidžbeni događaj LAG-a. U sklopu 

predavanja prisutnima se pojasnio rad i osnivanje LAG-a, glavne aktivnosti koje je LAG provodio 

putem Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja te sve mogućnosti koje 

se mogu ostvariti kroz članstvo u LAG-u. Pojasnili su se i glavni kriteriji prijave na Natječaj za 

provedbu podmjere 19.1. Pripremna pomoć-provedba tipa operacije 19.1.1. Pripremna pomoć. U 

sklopu natječaja prihvatljivi su troškovi izrada lokalne razvojne strategije te tekući troškovi LAG-

a. Sukladno bodovima za izračun javne potpore, LAG može dobiti maksimalno 42.000 eura za 

provedbu prihvatljivih aktivnosti. 

 

 

Datum: 26.06.2015. - 28.06.2015. 

 

3. LAG summer festival 
Mjesto: Biograd na Moru 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ sudjelovala je u razdoblju od 26. do 28. lipnja 2015. 

godine na 3. LAG summer festival-u, koji organizira LAG Laura u Biogradu na Moru.  
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To je najveće međunarodno okupljanje LAG-ova u Republici Hrvatskoj, čiji je cilj dati priliku 

svim LAG-ovima, jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, malim i srednjim 

poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima da izlože i promoviraju svoje lokalne proizvode.  

  
 

S ciljem promocije proizvoda sa područja LAG-a, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

osigurala je besplatno sudjelovanje svojim članovima, koji su na izložbeno-prodajnom prostoru 

LAG-a izlagali med i sve ostale pčelinje proizvode, ručne radove, nakit, proizvode za uzorkom 

hrvatskog zlatoveza, promotivne materijale LAG-a i ostale lokalne proizvode.  

 

  
 

Manifestacija se održala na otvorenom, dok su prodajni štandovi organizatora i izlagača bili 

raspoređene duž cijele rive. Pored štandova, u sklopu festivala bile su postavljene i dvije pozornice, 

velika za glazbeni program, a mala za info pult. U večernjim satima, sajam je službeno otvorio 

ministar poljoprivrede, nakon čega je klapa Kampanel nastavila uljepšavati prvu večer festivala, 

sve do početka vatrometa, koji je oduševio sve prisutne. 

 

Drugog dana festivala, pored izlaganja na štandovima, organizirana su i stručna predavanja te 

radionicama, koje su bile organizirane za predstavnike LAG-ova, kako bi se stekla nova znanja i 

razmijenila stečena iskustva.  



 

  63     

                           

Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

Nakon pozdravne riječi predstavnika LAG-a Laura i zamjenice ministra poljoprivrede, predstavnik 

Europskog gospodarskog socijalnog odbora – EGSO-a održao je prvo predavanje pod nazivom 

“CLLD and international cooperation”. U sklopu predavanja održano je i predavanje pod nazivom 

Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice te prezentirano mišljenje koje je usvojeno u prosincu 2014. 

godine. Na taj način objašnjena je važnost LAG-ova u provedbi LEADER pristupa te budućnost i 

glavne potrebe ruralnih područja. Na samom kraju naglašena je važnost suradnje između čeških i 

hrvatskih LAG-ova.  Iduće predavanje pod nazivom ,,Provedba mjere 202 unutar IPARD 

programa – druga godina provedbe'' te ,,Izrada lokalne razvojne strategije LAG-ova za razdoblje 

2014 – 2020'' održao predstavnik Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i 

međunarodnu suradnju pri Ministarstvu poljoprivrede. U sklopu predavanja prezentirana su 

najvažnija iskustva LAG-ova i institucija uključenih u provedbu LEADER programa, iznosi 

sredstava isplaćenih LAG-ovima u sklopu Mjere 202 te najvažniji kriteriji za prijavu na natječaj 

za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“. Za primorske LAG-ove održano je predavanje pod 

nazivom „Uspostava FLAG-ova u RH“.  

 

 
 

Tog dana održana je i redovna godišnja Skupština LEADER mreže Hrvatske, koja se održala u 

Europskom centru za međusektorsku suradnju IMPACT u Zadru. U večernjim satima održano je 
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predavanje Mreže za održivi razvoj i poslovno planiranje kroz triple helix model te predavanju 

Hrvatske mreža za ruralni razvoj pod nazivom “Važnost LAG-ova u djelovanju HMRR-a”. 

Zadnjeg dana festivala, nakon svim predstavnicima LAG-ova koji su sudjelovali na festivalu 

podijeljene su zahvalnice te je uslijedilo zajedničko slikanje. 

 

 
 

 

Datum:29.06.2015. 

4. sastanak osnivača LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Sala za sastanke Grada Virovitice 

 

Dana 29. lipnja 2015. godine održao se 4. sastanak osnivača s početkom u 8:00 sati, u Sali za 

sastanke Grada Virovitice na kojem se razmatralo o: 

1) Prijavi LAG-a „Virovitički prsten“ na natječaj za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ 

2) Prijedlogu novog Upravnog odbora LAG-a „Virovitički prsten“  

3) Ponudi za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Virovitički prsten“  

4) Usvajanju plana rada LAG-a „Virovitički prsten“ za naredno razdoblje.   

 

Datum:30.06.2015. 

14. Upravni odbor LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. lipnja 2015. godine održao se 14. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“ s početkom u 18:00 sati, u Vijećnici Grada Virovitice na kojem je: 

1) Donesena Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

2) Donesena Odluka o pristupanju novih redovnih članova LAG-a „Virovitički prsten“ 

3) Donesena Odluka o isključenju iz članstva LAG-a „Virovitički prsten“ 
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4) Razmatrana prijava LAG-a „Virovitički prsten“ na natječaj za Podmjeru 19.1. „Pripremna 

pomoć“  

5) Donesena Odluka o odabiru ponude za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a 

„Virovitički prsten“ 

6) Razmotreno Polugodišnje izvješće o radu LAG-a „Virovitički prsten“ 

7) Donesena Odluka o organizaciji studijskog putovanja LAG-a „Virovitički prsten“ 

8) Razmatran prijedlog o raspisivanju natječaja za mjeru „Mladi za EU“ 

 

 

Datum: 30.06.2015. 

6. izvanredna skupština LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. lipnja 2015. godine održana je 5. izvanredna skupština Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ s početkom u 20:00 sati u Vijećnici Grada Virovitice na kojoj je: 

1) Usvojen Zapisnik sa 3. redovne sjednice Skupštine LAG-a od 30. ožujka 2015.  

2) Donesena Odluka o potvrđivanju predstavnika redovnih članova LAG-a „Virovitički 

prsten“  

3) Donesena Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora LAG-a „Virovitički prsten“ 

4) Donesena Odluka o promjeni predstavnika LAG-a „Virovitički prsten“ u članstvu „Mreže 

za održivi razvoj Hrvatske“ 

5) Donesena Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu LAG-a „Virovitički prsten“  

 

Datum: lipanj 2015. 

Odobrena dva projekta sa područja LAG-a „VIP“ 
 

U lipnju 2015. godine, odobren je projekt „In vino veritas“, koji je prijavio Podrum Vineda d.o.o. 

u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Virovitički prsten“, u sklopu Vinske omotnice, 

ukupnog iznosa 114.612,50 kuna. 

Od projektnih prijedloga, koje je izradio LAG u suradnji sa dionicima sa svog područja, odobren 

je projekt „Tradicija Podravine i Podravlja“, koji je prijavila Kulturno umjetnička udruga 

„Graničar“ iz Okrugljače. 

 Na Javni natječaj za mjeru restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa 

pomoći sektoru vina 2014.-2018. prijavljen je projekt Rekonstrukcija „Staro brdo“, ukupne 

vrijednosti 1.130.959,80 kuna. Projekt obuhvaća ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja 

vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom, odnosno aktivnosti promjene gustoće sklopa 

vinograda i promjene potporne strukture.  
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Pored navedenog, LAG je pružio kompletnu tehničku pomoć za 5 projekata za mala poljoprivredna 

gospodarstva za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, u sklopu 

kojih će se prijaviti kupnja opreme, plastenika, sadnica, ograda i nadstrešnica za životinje i slično, 

s ciljem povećanja konkurentnosti, modernizacije, unapređenje procesa rada i poslovanja te 

povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog 

rezultata. 

  

Datum: 01.07.2015 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 1. srpnja 2015. godine, s početkom u 16.00 sati, u prostorijama Vijećnice Grada Virovitice, 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je Promidžbeni događaj LAG-a s ciljem 

animacije stanovništva o radu, djelovanju i glavnim aktivnostima  LAG-a u skladu sa načelima 

LEADER pristupa. Promidžbenom događaju je prisustvovalo 38 osoba šire javnosti, odnosno 

predstavnici jedinica lokalne samouprave, raznih udruga, obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava te poduzetnici sa područja LAG-a. 

 

  
 

Na samom početku, nakon pozdravne riječi, ukratko su prezentirane sve mjere iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Detaljnije se prezentirala Podmjera 

6.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, s obzirom da je otvoren natječaj za 

spomenutu Podmjeru. Na kraju je detaljno pojašnjena Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu te 

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, nakon čega se pozvalo sve 
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zainteresirane, koji zadovoljavaju kriterije, da pripreme svoje projektne prijedloge za natječaje 

koji se očekuju u narednom razdoblju. 

 

Nakon predstavljanja mjera iz Programa ruralnog razvoja, prezentirane su aktivnosti i rad LAG-a 

te su pojašnjeni ciljevi osnivanja LAG-a, upravljačka struktura, temeljem koje će LAG ostvariti 

veći broj bodova na natječaju za podmjeru19.1. „Pripremna pomoć“ te glavne odredbe iz Mjere 

202- Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. U nastavku su prezentirana načela 

LEADER pristupa te je detaljnije pojašnjena Mjera 19 – LEADER/CLLD iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 kroz 4 Podmjere: 19.1. Pripremna pomoć, 

19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje 

LAG-a te 19.4. Tekući troškovi i animacija. 

Pod svakom Podmjerom objašnjena su prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi korisnici i iznosi javnih 

potpora. Također detaljno je pojašnjen i izračun broja bodova za dobivanje sredstava prilikom 

prijave LAG-a na natječaj za Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć, prilikom kojeg će se dobiti 

bespovratna sredstva za izradu lokane razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. te tekuće 

troškove LAG-a. Na samom kraju događaja, navedeni su ukratko i uvjeti aktualnih i najavljivanih 

natječaja za predstavnike jedinica lokalne samouprave, poduzetnike i udruge. 

 

    
 

 

Datum: 13.07.2015. 

 

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

 

Zbog povećanog obujma posla u LAG-u donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  
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Nakon obavljenog testiranja kandidata, koji zadovoljavaju uvjete, Lokalna akcijska grupa 

„Virovitički prsten“, dana 13. srpnja 2015. godine, sklopila je prvi Ugovor o stručnom 

osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sa nezaposlenom osobom iz evidencije 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja u s 

kladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera koje je utvrdilo Upravno 

vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

 

 
 

Polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavljat će poslove na 

radnom mjestu stručnog suradnika Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ koji uključuje: 

stručne i administrativne poslove, pomoć i sudjelovanje prilikom provođenja IPARD Mjere 202 

„Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, organizaciju i provedbu svih aktivnosti 

koje uključuju sudjelovanja na raznim radionicama, edukacijama, sajmovima, studijskim 

putovanjima, sastancima radnih tijela LAG-a i slično, pomoć oko pripreme Lokalne razvojne 

strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020., praćenje natječaja i pripremu projekata, koji će se 

prijavljivati na mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

te na ostale domaće i EU fondove.  

Na taj način Lokalna akcijska grupa doprinijela je smanjenju broja nezaposlenih obrazovanih 

mladih ljudi u Virovitičko-podravskoj županiji te pokazala kako aktivno podupire politiku 

zapošljavanja u Hrvatskoj.  

Početak i završetak vremena stručnog osposobljavanja utvrđuje se od 14. srpnja 2015. do 13. 

srpnja 2016. godine.  

 

Datum: 15.07.2015. - 18.07.2015. 

 

Studijsko putovanje LAG-a „VIP“ u Sloveniju i Austriju 

 

Mjesto: Litija, Šentjur, Celje, Slovenske konjice,  

Feldbach, Riegersburg, Graz, Straden 

 

U razdoblju od 15. do 18. srpnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” 

organizirala je za svoje članove četverodnevno studijsko putovanje u Sloveniju i Austriju. 

Najvažniji cilj ovog putovanja bila je razmjena iskustava sa inozemnim LAG- ovima te ostvarenje 

kontakata za potencijalne projekte suradnje u budućnosti. Prilikom putovanja posjetili su se i 
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projekti koji su sufinancirani sredstvima LEADER programa te sredstvima iz ostalih fondova 

Europske unije. 

 

 
 

Prvi dan putovanja krenulo se autobusnim prijevozom prema Sloveniji, gdje je prvi posjet bio 

Litija. Nakon srdačnog dočeka od strane predstavnika LAG-a Srce Slovenije, održana je 

prezentacija o radu, glavnim aktivnostima i projektima LAG-a Srce Slovenije. Temeljem 

prezentiranog iskustva, razmijenili smo iskustva te uvidjeli glavne razlike u radu između našeg i 

slovenskog LAG-a.  

Budući da se predavanje LAG-a održalo na mini sirani Domačije Paternoster, iduće predavanje 

odnosilo se na predstavljanje projekta sirane. Tom prilikom, vlasnici domaćinstva pojasnili su 

funkcioniranje i rad svog gospodarstva te pokazali svoje imanje, smještaj u drvenim sobama, 

potkrovlje prekriveno sijenom te sve ostale dodatne sadržaje kojima privlače svoje posjetitelje.  

 

 
 

Iduće odredište bio je Šentjur, na kojem se prostire LAG Od Pohorja do Bohorja. Prvo mjesto koje 

se posjetilo bio je Dom za starije osobe, gdje  je predstavljen rad doma te  jedan od njihovih 



 

  70     

                           

Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

projekata - Kneippov park. Park se nalazi u sklopu doma, a služi za poboljšanje psihofizičkog 

zdravlja stanovnika doma, ali i svih posjetitelja. Također, u Šentjuru se posjetila i Željeznička 

postaja, gdje su predstavljeni LAG od Pohorja do Bohorja te Razvona agencija Kozjansko.  

 

 
 

U sklopu predavanja, predstavnici LAG-a pojasnili su svoj rad te projekte koje su provodili i 

financirali u sklopu mjere LEADER. Između ostalog, predstavljen je i projekt obnove vinarije, 

koja se nalazi u podrumu Željezničke postaje. Nakon razmjene iskustava s našim LAG-om, 

sudionici studijskog putovanja uputili su se prema Dobju gdje se posjetio Tjedan starih obrta i 

običaja na Kozjanskoj domačiji te sve tradicijske vrijednosti kulturne baštine.  

Srdačni domaćin gospodarstva pokazao je sve svoje domaće proizvode, ručne radove te kuću 

uređenu iz sredstava fonda Europske unije, koja u sklopu smještanih kapaciteta ima izgrađen i 

wellness te saunu, koja je trenutno još u fazi izrade. Predvečer prvog dana putovanja bila je 

predviđena za turističko razgledavanje grada Celja. 

 

 
 

Drugi dan putovanja  posjetile su se Slovenske Konjice, koje se također nalaze na području LAG-

a Od Pohorja do Bohorja, gdje su posjećeni najznačajniji projekti financirani kroz LAG-a i mjeru 
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LEADER, kao što su to primjerice obnova parne lokomotive, trg, lokalna tržnica, trgovina s 

lokalnim proizvodima i slično. Nakon toga, posjetio se Dvorac Trebnik te botanički vrt, koji se 

nalazi u blizini Dvorca. U Dvorcu je voditeljica, obučena u tradicionalnu nošnju, detaljno objasnila 

legende o dvorcu te pokazala sve proizvode koje izrađuju od ljekovitog i začinskog bilja, koja 

svojim ljekovitim svojstvima liječe mnogobrojne bolesti. Posjet vinariji Zlati Grič uslijedio je 

nakon posjeta botaničkom vrtu. Vinarija, okružena nepreglednim vinogradima, izgrađena je uz 

pomoć bespovratnih sredstava iz EU fondova. Nakon predstavljanja i obilaska  vinarije, posjetilo 

se izletničko seljačko gospodarstvo Pri Krošlovih te vinarija u Ločama. Nakon turističkog 

razgledavanja Austrije, zadnje odredište drugog dana bio je Feldbach. 

 

 
 

Trećeg dana putovanja posjetila se trgovina cvjetni vrt Rosengarten Sabine Putz, smještena u 

mirnom naselju, koji obiluje mnoštvom raznovrsnog cvijeća od kojeg se izrađuju raznovrsni 

proizvodi, kao što su to primjerice marmelade od ruže,  sokovi, kolači, kozmetički proizvodi i 

slično koji se prodaju u njenoj trgovini. Prilikom tog posjeta, zaposlenice trgovine su vrlo detaljno 

objasnile proces prerade cvijeća, a na samom kraju su osigurale i mogućnost degustacije tih 

proizvoda.  
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Slijedeći posjet uključivao je razgledavanje sjedišta LAG-a Steirisches Vulkanland, a posjetio se 

i poznati  dvorac Schloss Kornberg, koji se nalazi u neposrednoj blizini sjedišta LAG-a.  

 
 

Iduća lokacija vodila je put grada Graza, gdje se posjetio  mali dvorac na brežuljku, Uhrturm, 

Opera, Gradska vijećnica, Kunsthaus, Murinsel, most  ljubavnih lokota te ostale najpoznatije 

znamenitosti Grada. Posjetom i razgledavanjem Buschenschanka, sa kojeg se pruža predivan 

pogled na okolno područje i dvorac Riegersburg, završen je stručni dio trećeg dana putovanja. 

 

 
 

Četvrti dan putovanja obišla se sirana Krenn, u kojoj su domaćini sirane sudionike putovanja 

poveli u razgledavanje sirane i cjelokupnog gospodarstva. Nakon toga, uslijedilo je predstavljanje 

sirane, njenog načina rada, načina izrade sireva te plasmana gotovih proizvoda. Spomenuti 

gospodarstvenik proizvodi sve vrste mliječnih proizvoda koje nakon toga distribuira u obližnje 

vrtiće, škole i druge ustanove. Tom prilikom saznala su se zanimljiva i poučna iskustva lokalnog 

stočara, koja se mogu primijeniti i na stočare sa područja Republike Hrvatske. 
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Iduća prezentacija bila je predviđena za predstavljanje LAG-a Steirisches Vulkanland, u sklopu 

čega je detaljno pojašnjeno osnivanje, rad, glavne aktivnosti te najvažniji projekte koje je 

spomenuti provodio u prethodnom razdoblju. Tom prilikom pojasnio se i način na koji se provodi 

LEADER pristup u Austriji, kako funkcionira program ruralnog razvoja u Austriji, koji su to 

projekti koji se financiraju kroz LEADER pristup, način na koji austrijski LAG-ovi doprinose 

razvoju ruralnih područja i slično.  

 

Nakon razmjene međusobnih iskustava i znanja te definiranja najznačajnijih razlika u djelovanju 

LAG-ova u Austriji i Republici Hrvatskoj, predstavljena je Vulcano pršutarna, u sklopu čega se 

dobila mogućnost razgledavanja same proizvodnje te sušenja pršuta, budući da je to cjelokupno 

područje dobilo ime po vulkanima koji su u povijesti bili prisutni na tom području.  Zadnje 

odredište odnosilo se na posjet sajma pršuta Schinkenfest te turisitičko razgledavanja grada 

Straden. 
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Datum: 17.07.2015. 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vatrogasni dom u Gradini  

 

Dana 17. srpnja 2015. godine, u prostorijama Vatrogasnog doma u Gradini, održan je Promidžbeni 

događaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ s ciljem animacije lokalnog stanovništva o 

radu, djelovanju i najvažnijim aktivnostima LAG-a. Promidžbenom događaju prisustvovalo je 53 

predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora.  

 

 
 

Tom prilikom se sve sudionike obavijestilo o dosadašnjim i planiranim aktivnostima te su se 

pojasnile sve prihvatljive aktivnosti koje LAG može provoditi u sklopu Mjere 202 – Priprema i 

provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.  

 

 
 

Nakon toga pojašnjene su četiri podmjere iz mjere 19 LEADER/CLLD iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Posebno su se istaknuli kriteriji prijave te 

prihvatljive aktivnosti iz Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, na koju će se LAG prijaviti tijekom 
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srpnja 2015. godine. U sklopu toga, pojašnjene su i glavne značajke ostalih mjera iz Programa 

ruralnog razvoja na koje će se potencijalni prijavitelji moći prijaviti. Na samom kraju predavanja 

predstavljeni su aktualni natječaji udruge i poduzetnike, za koje će LAG pružati tehničku pomoć. 

 

 

Datum: 22.07.2015. 

 

Prijava LAG-a „VIP“ na Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć 

 

Dana 22. srpnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je 

prijavu/Zahtjev za potporu  na Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“– 

provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji je objavila Agencija 

za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 

 
 

Sukladno Natječaju, LAG-u će se dodijeliti bespovratna sredstva potrebna za izradu lokalne 

razvojne strategije i tekuće troškove LAG-a. Kako bi LAG ostvario maksimalan broj bodova na 

natječaju, poduzeo je sve potrebne aktivnosti, na koje može utjecati, te prilagodio strukturu 

Upravnog odbora, budući da na preostala dva kriterija (broj jedinica lokalne samouprave i broj 

stanovnika na području LAG-a) ne može utjecati. U slučaju prolaza na natječaju i donošenja 

Odluku o odabiru, LAG-u će se za izradu lokalne razvojne strategije i tekuće troškove LAG-a u 

narednom razdoblju biti na raspolaganju 42.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Izračun javne 

potpore računa se temeljem glavnih kriterija odabira Zahtjeva za potporu, a oni uključuju broj 

stanovnika unutar LAG-a, broj jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a te udio civilnog i 

gospodarskog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a. 

 

 

Datum: 31.07.2015. 

 

Zahtjev za isplatu za drugo tromjesečje 2015. godine 

 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a, temeljem kojeg je LAG-u dodijeljen maksimalan 

iznos od 900.000,00 kuna za provedbu aktivnosti iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba 
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lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se LAG-u temeljem 

tromjesečnih Zahtjeva za isplatu i popratne dokumentacije u papirnatom obliku i na CD-u. 

 

 
 

Dana 31. srpnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je drugi 

Zahtjev za isplatu za 2015. godinu. U sklopu drugog Zahtjeva za isplatu, prikazali su se troškovi:  

 

 usavršavanja i obrazovanja,  

 organizacija promidžbenih događaja,  

 sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a na LAG Summer festivalu u Biogradu na Moru,  

 sudjelovanje zaposlenika na radionicama i sastancima, organizacija četverodnevnog 

studijskog putovanja za članove i zaposlenike LAG-a u Sloveniju i Austriju,  

 troškovi računalnog stručnjaka i knjigovodstvenog stručnjaka  

 troškovi plaća zaposlenika, najma ureda i režijski izda LAG-a. 

 

 

Datum: srpanj 2015. 

 

Pružena pomoć oko prijave 5 projekata sa područja LAG-a „VIP“ 

 

Tijekom mjeseca srpnja 2015. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ pružila je 

kompletnu tehničku pomoć oko prijave malih poljoprivrednih gospodarstava  na Natječaj za 

provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa 

operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. U sklopu toga, LAG je 

pripremio slijedeće projekte za dionike sa svog područja: 

1. projekt za nabavu poljoprivredne mehanizacije, potporne strukture te sjemena i gnojiva 

2. projekt za izvođenje građevinskih radova za izgradnju nastambe za životinje te nabave 

poljoprivredne mehanizacije 

3. projekt kupnje plastenika i opreme te kupnje višegodišnjih nasada 

4. projekt ulaganja u kupnju i zakup zemljišta, opreme i repromaterijala za kukuruz, 

konoplju i krumpir 

5. projekt ulaganja u izgradnju dva plastenika (veroneza) za papriku te kupnju gredičara, 

deponatora gnojiva i pumpe za navodnjavanje 

6. projekt ulaganja u kupnju sadnica vinove loze, opreme za vinograd i podrum, solarnih 

kolektora te mini traktora s frezom. 
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Podrum Vineda d.o.o dobio je Odluku o potpisivanju Ugovora za financiranje „Kušaone 2015“ u 

iznosu od 50.000,00 kuna od strane Ministarstva turizma, a dobivena je i obavijest o financiranju 

sportskih aktivnosti za OŠ Gradina od strane MZOS u iznosu od 41.060 kn. 

 

Datum: 25.08.2015. 

 

Promidžbeni događaj LAG-a „„VIP“” i predavanje na temu GMO 

 

Mjesto: Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica 

 

Dana 25. kolovoza 2015. godine, u 13.30 sati, u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice u 

Virovitici, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je Promidžbeni događaj s 

ciljem animacije stanovništva i promidžbe LAG-a u skladu sa načelima LEADER pristupa. Prema 

potpisnoj listi, Promidžbenom događaju je prisustvovalo 28 sudionika iz javnog, gospodarskog i 

civilnog sektora. 

 

Nakon pozdravne riječi, prezentirane su glavne aktivnosti koje LAG provodi te su pojašnjeni 

načini i ciljevi osnivanja LAG-a. Na kraju predavanja pojašnjena je upravljačku strukturu LAG-a, 

temeljem koje će LAG ostvariti što veći broj bodova na natječaju za Podmjeru 19.1.„Pripremna 

pomoć“. U nastavku su prezentirala načela LEADER pristup te Podmjere u Programu ruralnog 

razvoja 2014.-2020., koji će LAG-ovi provoditi kroz 4 Podmjere: Pripremna pomoć, Provedba 

operacija unutar CLLD strategije, Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a te Tekući 

troškovi i animacija.  

Pod svakom Podmjerom objašnjena su prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi korisnicu i maksimalni 

iznosi potpora. Pored navedenog, pojasnili su se i kriteriji te izračun broja bodova za dobivanje 

sredstava nakon izrađene Strategije LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. godine. Na samom kraju 

predavanja o radu LAG-a, pozvali su se sve prisutni da, ukoliko imaju ideju za izradu i prijavu 

projekta koji je doprinose ostvarenju ciljeva definiranih u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, da 

se obrate u sjedište LAG-a „Virovitički prsten“. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Budući da su sudionici promidžbenog događaja LAG-a bili predstavnici civilnog, javnog i 

gospodarskog različitih sektora, u drugom dijelu promidžbenog događaja spomenule su se ukratko 

i sve mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20014.-2020. Detaljnije 

se prezentirala Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, 

budući da se u skoroj budućnosti očekuje objavljivanje natječaja za spomenutu Podmjeru. Tom 

prilikom su se pojasnili prihvatljivi korisnici, prihvatljive aktivnosti, način prijave na natječaj i 

popunjavanje Agronet aplikacije za prijavu na natječaj. Na kraju predavanja pojasnila se i Mjera 

4 – Ulaganja u fizičku imovinu te su se pozvali svi zainteresirani, koji zadovoljavaju kriterije, da 

se prijave na jesenski rok. 

 

U sklopu Promidžbenog događaja organizirano je i predavanje na temu GMO i budućnost 

poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i svijetu, najznačajniji problemi i štete u 

poljoprivredi u Hrvatskoj kao posljedica primjene GMO, a na kraju su izneseni i zaključci kako 

poboljšati razvoj područja LAG-a „Virovitički prsten“ kojima će se ostvariti ciljevi LAG-a, 

definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji, čime će se doprinijeti i cjelokupnom razvoju Republike 

Hrvatske. 

 

Datum: 29.08.2015. 

Sudjelovanje na sajmu Agroexpo 2015. 

Mjesto: Virovitica 

 

Dana 29. kolovoza 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ osigurala je svojim 

članovima sudjelovanje na 5. sajmu agro proizvoda i opreme - Agroexpo 2015. Sajam se 

tradicionalno održao na Trgu kralja Tomislava u Virovitici prigodom obilježavanja Dana 

Virovitičko-podravske županije.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

Ovogodišnji Agroexpo 2015. okupio je oko 60 izlagača koji su izlagali plodove i radove, voće i 

povrće te med Slavonije i Podravine. Sajam je objedinio 12. županijsku izložbu voća, povrća i 

poljoprivrednih proizvoda, 10. županijsko ocjenjivanje meda, sajam meda i pčelinjih proizvoda,  

7. međunarodno ocjenjivanje meda, 5. izložbu ljekovitog bilja i 5. izložbu vina.  

Sajam agro proizvoda i opreme ostati će zapamćen po rekordnom broju izlagača te po rekordnih 

102 uzorka meda među kojima su bili i članovi Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 07.09.2015. 

 

Odluka o isplati za drugo tromjesečje 2015. godine 

 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a. 

Temeljem drugog Zahtjeva za isplatu za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je, dana 7. rujna 2015. godine, Odluku o isplati, kojom je 

LAG-u, dana 17. rujna 2015. godine, isplaćeno 113.845,23 kuna za nastavak provedbe aktivnosti 

iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sukladno tome, 

za prvo polugodište 2015. godine LAG-u je isplaćeno ukupno 241.864,02 kune, odnosno 53,75% 

od ukupnih 450.000,00 kuna koliko je odobreno za 2015. godinu. 

 

Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje obuhvaćaju: 

 usavršavanje i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a,  

 organizaciju promidžbenih događaja,  

 sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a na LAG Summer festivalu u Biogradu na Moru,  

 sudjelovanje zaposlenika na radionicama i sastancima, organizaciju četverodnevnog 

studijskog putovanja za članove i zaposlenike LAG-a u Sloveniju i Austriju,  

 troškove računalnog stručnjaka i knjigovodstvenog stručnjaka 

 troškove plaća zaposlenika, najma ureda i režijske izdatke LAG-a. 

 

 

Datum: 28.09.2015. 

 

Odluka o dodjeli sredstava za Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć 

 

 

Temeljem podnesene prijave na Natječaj za provedbu podmjere 19.1.1 „Pripremna pomoć“, dana 

28. rujna 2015. godine ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

donio je Odluku o dodjeli sredstava, kojom je Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ 

dodijeljena potpora u najvišem iznosu od 318.725,40 kuna za provedbu Podmjere 19.1. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

»Pripremna pomoć« u okviru »Mjere 19 LEADER - CLLD« iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.    

 

 
 

Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje će uključivati izradu Lokalne razvojne 

strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. te ostale 

prihvatljive aktivnosti definirane u Pravilniku o provedbi Podmjere 19.1.  »Pripremna pomoć«. 

 

 

Datum: 29.09.2015. 

Nabava računalne opreme za ured LAG-a „VIP“ 

 

 
 

 

Datum: 30.09.2015 

15. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. rujna 2015. godine, u Vijećnici Grada Virovitice, s početkom u 13:00 sati održana je 15. 

sjednica Upravnog odbora, na kojoj je donesena: 

1) Odluka o pristupanju novih redovnih članova LAG-u „Virovitički prsten“ 

2) Odluka o isključenju iz članstva LAG-a „Virovitički prsten“ 

3) Odluka o organizaciji studijskog putovanja LAG-a „Virovitički prsten“ 

4) Odluka o usvajanju Pravilnika o radu LAG-a „Virovitički prsten“  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 30.09.2015. 

 

Prva radionica za izradu LRS LAG-a „VIP“ 2014. – 2020. 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Nakon prijave Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na natječaj za Podmjeru 19.1. 

Pripremna pomoć, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 

Odluku o dodjeli sredstava temeljem koje je LAG-u odobrena potpora u maksimalnom iznosu od 

318.725,40 kuna za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. te tekuće 

troškove LAG-a. Cilj izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a je utvrđivanje najznačajnijih 

snaga, slabosti, prilika i prijetnja, definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera razvoja područja 

obuhvaćenog LAG-om, izrada baze projektnih ideja, izrada akcijskog i financijskog plana 

provedbe Strategije i rada LAG-a u narednom razdoblju, a sve u svrhu ukupnog i održivog razvoja 

LAG-a te poboljšanja ruralnih, životnih i radnih uvjeta. 

 
 

Dana 30. rujna 2015. godine, u Vijećnici Grada Virovitice, održana je 1. radionica za izradu 

Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. 

za predstavnike jedinica lokalne samouprave sa područja grada Virovitice te općine Lukač, 

Pitomača, Gradina, Špišić Bukovica i Suhopolja.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

Prva radionica organizirana je kako bi se dionici koji će sudjelovati u izradi strategije informirali 

o svrsi izrade LRS, načinu izrade strategije, metodama koje će se koristiti te njezinom značaju za 

provedbu Programa ruralnog razvoja. U sklopu radionice izradila se i SWOT analiza, glavni alat 

za izradu analize stanja. Radionici je prisustvovalo ukupno 20 sudionika. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 03.10.2015. 

Studijsko putovanje LAG-a „VIP“ u Istru 

 

Mjesto: Labin, Pazin, Motovun 

 

Lokalna akcijske grupa „Virovitički prsten“ organizirala je  3. listopada 2015. godine jednodnevno 

studijsko putovanje LAG-a u Istru, koje je uključivalo relaciju Labin-Pazin-Motovun.  

 

 
 

Cilj studijskog putovanja bio je posjetiti 3 LAG-a sa područja Istre, kako bi se s njihovim 

predstavnicima razmijenila iskustva u provedbi LEADER pristupa te stekla nova znanja kako 

provoditi Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja te Mjeru 19 – 

LEADER iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Na taj način 

poboljšat će se ruralni razvoj područja kojeg obuhvaća LAG te će se lakše ostvariti ciljevi 

definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a.   
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Na studijskom putovanju sudjelovala su 32 člana Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, a 

posjetio se LAG Istočna, LAG Središnja i LAG Sjeverna Istra te primjeri dobre prakse sa njihovog 

područja, kako bi se članovi LAG-a upoznali sa projektima koje je moguće realizirati kako bi se 

poboljšao razvoj područja obuhvaćenog našim LAG-om. 

 

 
 

Prva destinacija studijskog putovanja bio je grad Labin, gdje se posjetio ured i sjedište LAG-a 

Istočna Istra te predstavio rad i glavne aktivnosti LAG-a, način osnivanja, financiranje te područje 

koje LAG Istočna Istra obuhvaća. Nakon predstavljanja rada LAG-a, predstavljeni su i 

najznačajniji projekte sa njihovog područja, od kojih je posebno istaknut Podzemni grad, odnosno 

rudarsko područje, koje će putem financijskih sredstava iz EU fondova postati nova istarska 

atrakcija. 

Nakon predstavljanja LAG-a Istočna Istra, započelo je predstavljanje LAG-a Središnja Istra u 

blizini Pazina te najznačajnijih projekata sa tog područja, među kojima je posebno istaknut projekt 

ruševne škole, koja je kroz bespovratnu potporu iz IPARD Mjere 302 obnovljena u luksuznu Villu 

Jakovici. Tom prilikom posjećeno je seljačko domaćinstvo Agroturizam Dušani, koje doprinosi 

razvoju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog turizma Istre. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Nakon turističkog razgledavanja znamenitosti grada Pazina i Motovuna, posjetila se i vinarija u 

Karojbi, u kojoj su sudionici imali priliku vidjeti proces proizvodnje i prerade vina. Nakon 

predstavljanja projekta vinarije, razgledao se Agroturizam Tikel, koji se ubraja u jedan od deset 

najpoznatijih agroturizama Istre. Agroturizam Tikel pruža mogućnost ugostiteljske ponude, 

smještaja te se, pored proizvodnje vina, bavi i proizvodnjom maslinovog ulja, voća i povrća iz 

vlastite proizvodnje te predstavlja uspješan primjer ruralnog turizma, temeljem kojeg su članovi 

LAG-a mogli vidjeti kako se može doprinijeti razvoju turizma na poljoprivrednim gospodarstvima 

i ruralnim sredinama Republike Hrvatske. 

 
 

Zadnji dio programa predviđen je za predstavljanje LAG-a Sjeverna Istra, gdje su pojašnjeni 

najveći problemi s kojima se taj LAG susretao, budući da nisu bili akreditirani na IPARD natječaju 

za Mjeru 202. Pojašnjeno je i područje obuhvata LAG-a Sjeverna Istra prije i nakon spajanja sa 

susjednim LAG-ovima, kako bi se taj način ostvario veći broj bodova prilikom prijave na natječaj 

za Podmjeru 19.1. – Pripremna pomoć, te najznačajniji projekti, odnosno primjeri dobre prakse sa 

tog područja. Na samom kraju studijskog putovanja održana je rasprava o planovima za provedbu 

LEADER pristupa u Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., kako bi se oba LAG-a 

što uspješnije i kvalitetnije pripremila za njegovu provedbu te ostvarila što bolje rezultate. 

 

 

Datum: 12.10.2015. 

 

Održana edukacija o EU fondovima (Ruralni razvoj) za potrebe gospodarstva 

 

Mjesto: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije 

 

U sklopu Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala 

na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske 

Unije za 2015. godinu“, dana 12. listopada 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u 

Poduzetničkom inkubatoru održala se edukacija. Sadržavala je prezentaciju aktualnih mjera iz 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. (Mjera 4 i Mjera 6), koje su relevantne za Grad Viroviticu 

i okolicu, kako bi se potaknulo gospodarstvenike na apliciranje svojih projekata na navedene 

mjere. Cilj edukacije je bio steći znanje vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, 

pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstava. Edukacija je uključivala i predavanja o 

mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava za gospodarstvo i poljoprivredu.  

 

Datum: 12.10.2015. 

Nabava fotokopirnog stroja 

 

  
 

Datum: 12.10.2015. 

 

Predavanje „Mogućnosti ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima  

i Održivi razvoj ruralnog područja LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Društveni dom u Breziku 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, u sklopu Dana općine Lukač, održala je predavanje 

pod nazivom „Mogućnosti ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima“  i  Održivi razvoj 

ruralnog područja LAG-a „VIP“.   
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

Predavanje se za predstavnike OPG-a te sve zainteresirane održalo 12. listopada 2015. godine u 

Društvenom domu u Breziku, s početkom u 19:00 sati, a održala ga je rukovoditeljica podružnice 

Savjetodavne službe Virovitičko-podravske županije i predsjednica LAG-a te predstavnice LAG-

a „VIP“. Predavanju je prisustvovala 21 osoba. 

 

 
 

U sklopu predavanja predstavili su se aktualni natječaji te mjere iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske 2014.-2020., a glavni naglasak predavanja stavljen je na Mjeru 4 -  „Ulaganja 

u fizičku imovinu“ te Mjeru 6 – „Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja“, kako bi se 

potencijalni prijavitelji što jednostavnije i učinkovitije pripremili te podnijeli zahtjeve za potporu 

iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).  

 

 
 

Predstavnica LAG-a održala je predavanje o održivom razvoju ruralnog područja LAG-a u sklopu 

čega su se pojasnile glavne odrednice ruralnog područja te načini kojima će se pridonijeti ruralnom 

razvoju.  U sklopu predavanja pojasnilo se i osnivanje Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

njene glavne aktivnosti, način financiranja te planirane aktivnosti koje se planiraju provesti u 

narednom razdoblju. 

 

 

Datum: 15.10.2015. 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Društveni dom u Gornjem Bazju 

 

Dana 15. listopada 2015. godine, s početkom u 15:00 sati, u prostorijama Društvenog doma u 

Gornjem Bazju, u sklopu Dana Općine Lukač, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

organizirala je Promidžbeni događaj LAG-a s ciljem animacije lokalnog stanovništva i svih 

zainteresiranih stanovnika sa područja LAG-a o radu i djelovanju LAG-a te provedbi LEADER 

pristupa kroz Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja te Mjeru 19 – 

LEADER iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

 
 

Prema potpisnoj listi Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na Promidžbenom događaju je 

prisustvovalo 67 osoba, odnosno predstavnika jedinica lokalne samouprave, poduzeća, obrta, 

poljoprivrednih gospodarstva, udruga te ostalih predstavnika civilnog sektora sa područja LAG-a. 

Glavna svrha ovog promidžbenog događaja bila je promocija, odnosno  predstavljanje rada i 

aktivnosti LAG-a „Virovitički prsten“ provedenih kroz Mjeru 202 te prezentacija planova za rad 

LAG-a u narednom razdoblju kroz Mjeru 19 – LEADER. 

Nakon pozdravne riječi načelnika Općine Lukač, prezentiran je postupak osnivanja, rad, 

dosadašnje aktivnosti te financiranje LAG-a „Virovitički prsten“ kroz IPARD Mjeru 202 – 

Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Također, pojasnila su se i osnovna načela 

LEADER pristupa, na temelju kojih djeluju LAG-ovi, te su se objasnili glavni ciljevi osnivanja 

LAG-a „Virovitički prsten“. Na samom kraju prezentacije, prisutnima su prezentirani i najvažniji 

planovi za rad LAG-a u narednom razdoblju te provedba aktivnosti LAG-a kroz Mjeru 19 – 

LEADER iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. U sklopu 
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toga, pojasnile su se prihvatljive aktivnosti i ulaganja, prihvatljivi korisnici, iznosi potpora te uvjeti 

četiri podmjere iz Mjere 19-LEADER.  

S obzirom da je najveći dio sudionika Promidžbenog događaja LAG-a bio iz javnog i civilnog 

sektora, na kraju je prezentirana i Mjera 7-Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 

te ostali aktualni natječaji za udruge i poduzetnike, budući da LAG pruža dionicima sa svog 

područja kompletnu tehničku pomoć oko pripreme i prijave projekata na raspisane natječaje.  

Za predstavnike poljoprivrednih gospodarstava pojašnjene su i najznačajniji uvjeti za raspisanu 

Podmjeru 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima. Pored toga, pojasnila 

se i Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim 

područjima te Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koje se nalaze 

u sklopu Mjere 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. U sklopu Podmjere 6.2. 

sudionicima su se prezentirali primjeri dobre prakse, odnosno ulaganja kojima se pružaju razne 

turističke usluge, a koje su članovi LAG-a imali priliku vidjeti na Studijskom putovanju LAG-a 

„Virovitički prsten“ u Sloveniju i Austriju. Nakon toga, potencijalnim prijaviteljima pojasnili  su 

se i svi uvjeti te vrste prihvatljivih izdataka, iznos potpore te obvezna dokumentacija potrebna za 

prijavu na Mjeru 4 Ulaganja u fizičku imovinu. 

 

 Datum: 22.10.2015. 

 

Nabava uredskog namještaja (stolovi, stolice, ormarići i ormari) 

 

 
 

 

Datum: 22.10.2015. 

 

Plaćanje članarine LEADER mreže Hrvatske za 2015. godinu 

 

Dana 4. ožujka 2013. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ donijela je Odluku o 

pristupanju u članstvo LEADER mreže Hrvatske, radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih 

lokalnih akcijskih grupa i implementacije LEADER programa u Republici Hrvatskoj. Kao članica 

Mreže, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ je dana 22. listopada 2015. godine, u sklopu 
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prihvatljivih troškova iz IPARD Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog 

razvoja, platila članarinu za 2015. godinu. 

 
LEADER mreža Hrvatske je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih 

organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora za razvoj ruralnih područja koje 

djeluju na nacionalnoj razini te pružaju stručnu pomoć lokalnim akcijskim grupama i njihovim 

multisektorskim razvojnim dionicima.  

 

Osnovana je u Karlovcu, 12. travnja 2012. godine, na inicijativu 20 lokalnih akcijskih grupa te 7 

institucija i organizacija nacionalne razine djelovanja. 

 

LEADER mreža Hrvatske u 2015. godinu imala je u članstvu od 38 LAG-ova i 9 uglednih 

nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. 30 LAG-ova iz članstva 

LEADER mreže Hrvatske odobreno je za provedbu Mjere 202 IPARD programa 2007.-2013. 

(70% svih odobrenih LAG-ova u RH). 

 

 
Izvor slika: www.lmh.hr 

 

LAG-ovi u članstvu LEADER mreže Hrvatske obuhvaćaju: 

 27.920 km2 površine Republike Hrvatske (51% ukupne površine) 

 1.147.394 stanovnika (27% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske)) 

 289 jedinica lokalne samouprave (52% ukupnog broja JLS u Republici Hrvatskoj) 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.lmh.hr/
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Datum: 28.10.2015. 

 

Predstavljanje „Vodiča za izradu, monitoring i evaluaciju LRS“ 

 

Mjesto: Zagreb 

 

Dana 28. listopada 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ sudjelovala je na 

predstavljanju „Vodiča za izradu, praćenje i procjenu lokalnih razvojnih strategija za programsko 

razdoblje 2014.-2020.“, koje je održano u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva gospodarstva. 

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je vodič za lokalne akcijske grupe sa svrhom davanja uputa 

i što kvalitetnije pripreme lokalnih akcijskih grupa za izradu lokalnih razvojnih strategija za 

razdoblje 2014.-2020. Nakon kratkog uvoda u program, predstavnik Ministarstva poljoprivrede 

ukratko je prezentirao pregled provedbe Podmjere 19.1. u Hrvatskoj. Pregled LEADER/CLLD 

pristupa u EU  prezentirao je stručnjak za EU, koji je tijekom karijere radio u Glavnoj upravi 

Europske komisije za poljoprivredu i na pojedinačnim konzultantskim poslovima vezanima uz 

LEADER.  

 
 

Vodič za izradu, praćenje i procjenu lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.-

2020. predvodile su estonske stručnjakinje za ruralni razvoj. Temu pod nazivom „ Sustav praćenja 

i procjene u Estoniji“ održala je glavna specijalistica u estonskom Ministarstvu poljoprivrede u 

Odjelu za ruralni razvoj. Zadnje predavanje odnosilo se na Aktivnosti i djelovanje estonske udruge 

LAG-ova. Na kraju predavanja održana je rasprava sa sudionicima na kojoj su se mogla postaviti 

pitanja te razmijeniti iskustva prisutnih. 

 

 

Datum: 30.10.2015. 

 

Održane tri radionice za izradu LRS LAG-a „VIP“ 2014.-2020. 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 
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Nakon prijave Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na natječaj za Podmjeru 19.1. 

Pripremna pomoć, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 

Odluku o dodjeli sredstava temeljem koje je LAG-u odobrena potpora u maksimalnom iznosu od 

318.725,40 kuna za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. te tekuće 

troškove LAG-a.  

 

Cilj izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a je utvrđivanje najznačajnijih snaga, slabosti, prilika 

i prijetnja, definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera razvoja područja obuhvaćenog LAG-

om, izrada baze projektnih ideja, izrada akcijskog i financijskog plana provedbe Strategije i rada 

LAG-a u narednom razdoblju, a sve u svrhu ukupnog i održivog razvoja LAG-a te poboljšanja 

ruralnih, životnih i radnih uvjeta. 

 

 
 

Dana 30. listopada 2015. godine, u Vijećnici Grada Virovitice, održane su 3 radionice za izradu 

Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. 

za predstavnike gospodarskog sektora, poljoprivredna gospodarstva te civilni sektor sa područja 

grada Virovitice te općine Lukač, Pitomača, Gradina, Špišić Bukovica i Suhopolja.  
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Radionice su organizirane kako bi se dionici, koji će sudjelovati u izradi strategije, informirali o 

svrsi izrade LRS, načinu izrade strategije, metodama koje će se koristiti te njezinom značaju za 

provedbu Programa ruralnog razvoja. U sklopu radionice izradila se i SWOT analiza, glavni alat 

za izradu analize stanja. Radionicama je prisustvovalo ukupno 51 osoba.  

 
  

 

Datum: 30.10.2015. 

 

Zahtjev za isplatu za treće tromjesečje 2015. godine 

 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a, temeljem kojeg je LAG-u dodijeljen maksimalan 

iznos od 900.000,00 kuna za provedbu aktivnosti iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba 

lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se LAG-u temeljem 

tromjesečnih Zahtjeva za isplatu i popratne dokumentacije u papirnatom obliku i na CD-u. 

 

 
 

Dana 30. listopada 2015. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je treći 

Zahtjev za isplatu za 2015. godinu, u sklopu kojeg su se prikazali: 

 

 troškovi usavršavanja i obrazovanja zaposlenika i članova LAG-a,  

 izrada promidžbenih materijala LAG-a,  

 organizacija promidžbenih događaja,  
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 organizacija studijskog putovanja za članove i zaposlenike LAG-a u Istru,  

 nabava računalne i uredske opreme  

 troškovi plaća zaposlenika, najma ureda i režijski izdaci LAG-a. 

 

 

Datum: 04.11.2015. 

 

Sudjelovanje na 8. sajmu poslova 

Mjesto: Virovitica 

 

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u organizaciji Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica, dana 4. studenog 2015. godine,  u Restoranu “Lord” 

u Virovitici održan je 8. Sajam poslova na kojem je sudjelovala i Lokalna akcijska grupa 

„Virovitički prsten“.  

 
 

Sajam je okupio 43 izlagača, od čega preko trideset poslodavaca. Najvećim dijelom izlagači su 

bili s područja Virovitice, ali i Virovitičko-podravske županije, među kojima su bili i partneri 

sajma, Gospodarska i Obrtnička komora Virovitica.  
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Na prigodnoj svečanosti prisutnima su se obratili gradonačelnik grada Virovitice, domaćin, 

predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica te pomoćnica 

ministra rada i mirovinskog sustava, koja je i otvorila sajam. Tom prilikom, Lokalna akcijska 

grupa „Virovitički prsten“ stupila je u kontakt sa potencijalnim mladim radnim snagama, budući 

da je u planu raspisivanje natječaja za prijem još jednog stručnog suradnika u okviru aktivne 

politike zapošljavanja, odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  

 

 

Datum: 13.11.2015. 

 

SEPA Radionica za kreditni transfer i izravno terećenje 

 

Mjesto: Hrvatska gospodarska komora, Virovitica 

 

Dana 13. studenog 2015. godine, u Županijskoj komori Virovitica, održana je radionica o SEPA 

pravilima za kreditni transfer i izravno terećenje. SEPA, jedinstveno područje plaćanja u eurima, 

je područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskoga 

gospodarskog prostora, pod jednakim osnovnim uvjetima, s jednakim pravima i obvezama, 

neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim 

plaćanjima.  

 
 

Radionicu su, u ime Hrvatskog SEPA foruma, održale predstavnice Financijske agencije. 

Radionica je bila namijenjena svim poslovnim subjektima, a cilj radionice bio je upoznavanje s 

projektom u Hrvatskoj i promjenama koje on donosi. 

 

 
 

Područje obuhvaća 34 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako 

i San Marino. Pristupanjem Europskoj uniji, krajnji rok migracije za platne transakcije u eurima 
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na SEPA platne instrumente obvezujući je i za Hrvatsku. Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u 

tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, budući da se bankovna 

zajednica uz potporu Hrvatske narodne banke odlučila da će provedbu nacionalnih transakcija i u 

kunama uskladiti sa SEPA pravilima i formatima. Od 1. travnja 2016. uvodi se novi format 

zbrojnog naloga, a od 1. listopada 2016. izravno terećenje ostvarivat će se prema novim pravilima.  

 

 
 

Radionici su prisustvovali predstavnici gospodarskih subjekata s područja Virovitičko-podravske 

županije i predstavnici lokalne i regionalne samouprave, a sudjelovanje za sve prijavljene 

sudionike bilo je besplatno. 

 

 

Datum: 16.11.2015. 

 

Edukacija „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz 

Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta,  

financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)“ 

 

Mjesto: Poduzetnički inkubator, Virovitica 

 

Dana 16. studenog 2015. godine, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora u Virovitici, s 

početkom u 11 sati, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ prisustvovala je edukaciji koju je 

organizirala Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije-VIDRA. U sklopu 

Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na 

(područnoj) i regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije za 

2015. godinu“ VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije održala je 

edukaciju pod nazivom Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz 

Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, 

praćenje i izvještavanje). 
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Cilj edukacije bio je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole 

te aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao u cilju poboljšanja 

financijskog planiranja, upravljanja i odlučivanja. 

Edukacija je bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave te 

ravnateljima ili predstavnicima odgojno-obrazovnih institucija, turističkih zajednica, javnih 

ustanova, agencija, predstavnicima i poduzetnicima, odnosno svima koji provode EU projekte.  

 

Datum: 19.11.2015. 

Radionica „EVALUATION WORKS!  2015.“ 

 

Mjesto: Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede 

 

Dana 19. studenog 2015. godine u Zagrebu, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

sudjelovala je na radionici „EvaluationWORKS!2015.“, koja se održala u Ministarstvu 

poljoprivrede u Zagrebu. Predavanja je održao član središnjeg tima i geo-expert za Hrvatsku 

Europsku podršku za evaluaciju ruralnog razvoja.   
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Kao prioritet, odabrane su dvije teme „Uvod u Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju“ i 

„Evaluacija Lokalnih akcijskih grupa“. Radionica je bila namijenjena ključnim dionicima procesa 

evaluacije ruralnog razvoja iz Upravljačkog tijela, Odbora za praćenje provedbe Programa 

ruralnog razvoja, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG-ova, 

udruga za ruralni razvoj te konzultantima.  

 

 
 

Na samom početku radionice definirani su svrha i ciljevi radionice te kratki uvod u program. 

Nakon toga održano je prvo predavanje na temu Evaluacija Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske 2014.-2020. pod vodstvom predstavnice Ministarstva poljoprivrede. U sklopu 

predavanja specificiran je Plan evaluacije te pojašnjene ključne evaluacijske aktivnosti i ključni 

izazovi te način na koji se oni mogu uspješno prebroditi. Nakon diskusije sa prisutnim 

sudionicima, slijedeće predavanje odnosilo se na svrhu i ciljeve Zajedničkog sustava za praćenje i 

evaluaciju, njegove glavne sastavnice, ključne izmjene u odnosu na prethodno programsko 

razdoblje. 
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Iduća točka dnevnog reda odnosila se na rad u grupama na temu Razumijevanja Zajedničkog 

sustava za praćenje i evaluaciju. Na početku je pojašnjen zadatak, način rada i cilj vježbi, a rad u 

grupama završio je prezentacijom i zaključcima predstavnika svih grupa. U sklopu predavanja pod 

nazivom Evaluacija LEADER programa pojašnjena je pravna podloga i zakonski uvjeti, izazovi 

evaluacije LEADER programa, LEADER evaluacija na razini Programa ruralnog razvoja, nakon 

čega je uslijedila diskusija. Slijedeća prezentacija odnosila se na Evaluaciju LAG-ova, u sklopu 

čega se prezentirala logika intervencije, evaluacijska pitanja te pokazatelji uspješnosti provedbe. 

U popodnevnim satima prezentirana je Evaluacija LAG-ova kroz lokalne razvojne strategije, a 

tema je popraćena radom u grupama, te u konačnici zaključnim razmatranjima o evaluaciji LAG-

ova. Pri završetku cjelodnevne radionice, uslijedio je osvrt na sve prezentirane teme te su doneseni 

zajednički zaključci i preporuke za daljnji rad. 

 

 

Datum: 23.11.2015. 

5. sastanak osnivača  LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Sala za sastanke Grada Virovitice 

 

Dana 23. studenog 2015. godine održao se 5. sastanak osnivača Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ s početkom u 8:00 sati u Sali za sastanke Grada Virovitice, a točke dnevnog 

reda uključivale su: 

1) Sufinanciranje LAG-a „Virovitički prsten“ u 2016. godini 

2) Plan rada LAG-a „Virovitički prsten“ u narednom razdoblju  

 

 

Datum: 24.11.2015. 

Sastanak sa LAG-om Bilogora Papuk 

 

Mjesto: Ured LAG-a „VIP“ 

 

Dana 24. studenog 2015. godine u prostorijama Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ održan 

je višesatni sastanak s LAG-om Bilogora-Papuk. Dnevni red sastanka uključivao je razmjenu 

iskustava na izradi lokalne strategije razvoja za novi programski period, pripremu putovanja u 

Sloveniju te razmjenu iskustava sa slovenskim LAG-ovima u vezi izrade LRS, monitoringa i 

evaluacije. 

 U sklopu sastanka stekla su se nova znanja kako što bolje i kvalitetnije provesti Podmjeru 19.1. 

Pripremna pomoć, u sklopu koje će se izraditi lokalna razvojna strategija. Tom prilikom razmijenili 

su se prijedlozi za izradu anketnih upitnika, javnog poziv za prikupljanje projektnih ideja, način 

monitoringa i evaluacije projekata te izrada akcijskog i financijskog plana provedbe pojedinih 

mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koje će se 
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financirati u sklopu natječaja koje će LAG raspisivati u sklopu Podmjere 19.2. Provedba operacija 

unutar CLLD strategije. U zadnjem dijelu sastanka raspravila se i Podmjera 19.3. Priprema i 

provedba aktivnosti suradnje LAG-a te način podnošenja zahtjeva za isplatu putem Agronet 

sustava. 

 

Datum: 25.11.2015. 

 

Edukacija „Strateško planiranje kao osnovnica za pripremu projekata“ 

 

Mjesto: Velika vijećnica Virovitičko-podravske županije 

 

Dana 25. studenog 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ sudjelovala je na 

edukaciji pod nazivom Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata, koja je održana u 

velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, u sklopu programa Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za 

učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije za 2015. godinu“.  

 

 
 

Edukaciju je organizirala VIDRA– Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, 

a sve prisutne pozdravili su i ukratko uveli u glavnu temu zamjenica župana Virovitičko-podravske 

županije i ravnatelj Razvojne agencije VIDRA. 

 

Cilj edukacije bio je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice 

za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu 

razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom 

upravom, a koji se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.  

 

Edukaciji su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave te ravnatelji i 

predstavnici odgojno-obrazovnih institucija, javnih ustanova, turističkih zajednica, agencija te 

lokalnih akcijskih grupa 
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Datum: 30.11.2015. 

 

Održana peta radionica za izradu LRS LAG-a „VIP“ 2014.-2020. 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Nakon prijave Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na natječaj za Podmjeru 19.1. 

Pripremna pomoć, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 

Odluku o dodjeli sredstava temeljem koje je LAG-u odobrena potpora u maksimalnom iznosu od 

318.725,40 kuna za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. te tekuće 

troškove LAG-a. Cilj izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a je utvrđivanje najznačajnijih 

snaga, slabosti, prilika i prijetnja, definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera razvoja područja 

obuhvaćenog LAG-om, izrada baze projektnih ideja, izrada akcijskog i financijskog plana 

provedbe Strategije i rada LAG-a u narednom razdoblju, a sve u svrhu ukupnog i održivog razvoja 

LAG-a te poboljšanja ruralnih, životnih i radnih uvjeta. 
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Dana 30. studenog 2015. godine, u Vijećnici Grada Virovitice, održana je 5. radionica za izradu 

Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. 

za predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog sektora sa područja grada Virovitice te općine 

Lukač, Pitomača, Gradina, Špišić Bukovica i Suhopolja. Radionica je organizirana je kako bi se 

sa predstavnicima sva tri sektora zajednički definirala vizija, ciljevi, prioriteti i mjere razvoja 

područja LAG-a.  Radionici je prisustvovalo 40 sudionika. 

 

 
 

 

 

Datum: 30.11.2015. 

6. Izvanredna sjednica Skupštine LAG-a „VIP" 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. studenog 2015. godine, u Vijećnici Grada Virovitice, s početkom u 17:00 sati,  održala 

se 6. izvanredna sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj je:  

1) Usvojen zapisnik sa 5. izvanredne sjednice Skupštine LAG-a od 30.06.2015.  

2) Donesena Izmjena Statuta Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ 

3) Donesena Odluka o Izmjeni Statuta i promjeni sjedišta Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“ 
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Datum: 30.11.2015. 

16. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. studenog 2015. godine, u Vijećnici Grada Virovitice s početkom u 16:30 sati, održala se 

16. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ , na kojoj je: 

1) Usvojen Zapisnik sa 15. Upravnog odbora od 30.09.2015. 

2) Donesena Odluka o pristupanju novih redovnih članova Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ 

3) Donesena Odluka o isključenju iz članstva Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ 

4) Donesena Odluka o Izmjeni Odluke o visini godišnje članarine Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ 

5) Razmotren prijedlog Odluke o Izmjeni Statuta i promjeni sjedišta Lokalne akcijske 

grupe „Virovitički prsten“ 

 

 

Datum: 30.11.2015. 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. studenog 2015.godine, u 15:00 sati, u prostorijama Vijećnice grada Virovitice, Lokalna 

akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je Promidžbeni događaj LAG-a s ciljem animacije 

stanovništva o radu i djelovanju rada LAG-a u skladu sa načelima LEADER pristupa. 

Promidžbenom događaju je prisustvovalo 37 osoba šire javnosti, predstavnici jedinica lokalne 

samouprave, raznih udruga, OPG-a i poduzetnika. 
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U uvodnom dijelu prezentirane su dosadašnje aktivnosti i rad LAG-a, način i ciljevi osnivanja 

LAG-a te glavne karakteristike i prihvatljive aktivnosti u sklopu Mjere 202 – Priprema i provedba 

lokalnih strategija ruralnog razvoja. Nakon toga, pojašnjena su glavna načela LEADER pristupa i 

njegove 4 podmjere u Programu ruralnog razvoja 2014-2020, a to su Podmjera 19.1. Pripremna 

pomoć, 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, 19.3. Priprema i provedba aktivnosti 

suradnje LAG-a te 19.4. Tekući troškovi i animacija.  

 
 

Pod svakom podmjerom objasnila su se prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi korisnici i iznosi 

potpora. Na samom kraju predavanja, navedene su i planirane aktivnosti LAG-a u nadolazećem 

razdoblju, od kojih je najznačajnija edukacija koju će LAG organizirati za svoje zaposlenike i 

članove kroz Mjeru 202.  

 

 
 

Nakon toga, prisutnima su se prezentirali glavni kriterij temeljem kojih je LAG dobio odluku o 

dodjeli sredstava za Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć te su se pojasnile sve razlike i sličnosti u 

prihvatljivosti troškova i aktivnosti između Mjere 202 i Podmjere 19.1. Na samom kraju, detaljno 

je pojašnjeno funkcioniranje LEADER pristupa u dosadašnjem i narednom razdoblju te se 
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pojasnila suradnja LAG-a sa svim  potpornim institucijama sa područja Virovitičko-podravske 

županije, kojima je glavni cilj ruralni razvoj. U zadnjem dijelu predavanja, pojasnile su se glavne 

odrednice ruralnog razvoja te najvažnije mjere iz Programa ruralnog razvoja, dok su se detaljno 

predstavile Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ te 

Podmjera 4.1., nakon čega su se pozvali svi prisutni da se prijave na raspisane natječaje. 

 
 

 

Datum: 02.12.2015. - 04.12.2015. 

 

Radni susret LAG-ova "Prijenos iskustava u svrhu razvoja ljudskih kapaciteta 

ruralnog područja u okviru LEADER/CLLD pristupa –  

Izrada LRS za razdoblje 2014. - 2020. " 

Mjesto: Topusko 

 

U razdoblju od 2. do 4. prosinca 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

sudjelovala je u Topuskom na radnom susretu LAG-ova pod nazivom „Prijenos iskustava u svrhu 

razvoja ljudskih kapaciteta ruralnog područja u okviru LEADER/CLLD pristupa – Izrada LRS za 

razdoblje 2014-2020“, koju je organizirao je LAG Petrova Gora. U sklopu radionice, prenesena 

su stručna iskustva iz Slovenije i Finske. 
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Prvog dana, nakon pozdravnog govora predsjednika LAG-a Petrova Gora, uslijedilo je 

predstavljanje LAG-a „Petrova Gora“. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede održao je 

prezentaciju o Izradi LRS-a u RH za razdoblje 2014-2020, nakon čega je predstavnica slovenskog 

LAG-a “Gorenjska Košarica” podijelila slovenska iskustva o izradi lokalne razvojne strategije za 

razdoblje 2014.-2020. te pripremu evaluacije i monitoringa lokalne razvojne strategije za razdoblje 

2014.-2020.  

 
 

Nakon održane rasprave, započelo je predstavljanje kulturne i povijesne baštine Topuskog te 

predavanje na temu Zadruge kao oblika razvoja društvenog poduzetništva na ruralnom području.  

 

 
 

Drugog dana radionice održano je predavanje LAG-a Laura pod nazivom Primjer dobre prakse u 

Hrvatskoj te predavanje LAG-a Petrova Gora o njihovim iskustvima u izradi lokalne razvojne 

strategije za razdoblje 2014.-2020. te odabiru i provedbi projekata iz strategije. Slijedeće 

predavanje odnosilo se na predstavljanje rada finskog LAG-a, koje je održao predstavnik Jedinice 

za podršku ruralne mreže Finske. U sklopu predavanja, pojašnjeni su kriteriji odabira lokalne  
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razvojne strategije i iskustva u provedbi Mjere 19.2. te iskustva i planovi za poboljšanje kapaciteta 

LAG-ova. Nakon rasprave, uslijedila je degustacija domaćih delicija i hrane od Udruge “Most”. 

Trećeg dana radionice, održano je predavanje na temu Primjer dobre prakse iskoristivosti IPARD-

a.  

 
 

 

Datum: 04.12.2015. 

Odluka o isplati za treće tromjesečje 2015. 

 

Dana 23. siječnja 2014. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje LAG-a. 

 

Temeljem trećeg Zahtjeva za isplatu za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je, dana 04. prosinca 2015. godine, Odluku o isplati temeljem 

koje je dana 17.12.2015. godine LAG-u isplaćeno 136.438,32 kuna za nastavak provedbe 

aktivnosti iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. 

Sukladno tome, za prva tri kvartala 2015. godine LAG-u je isplaćeno ukupno 378.302,34 kune, 

odnosno 84,07% od ukupnih 450.000,00 kuna koliko je odobreno za 2015. godinu. 

Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje obuhvaćaju usavršavanje i obrazovanje 

zaposlenika i članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala LAG-a, organizaciju promidžbenih 
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događaja, organizaciju studijskog putovanja za članove i zaposlenike LAG-a u Istru, nabavu 

računalne i uredske opreme te troškove plaća zaposlenika, najam ureda i režijske izdatke LAG-a. 

 

 

Datum: 08.12.2015. 

 

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

 

Dana 8. prosinca 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ sklopila je drugi 

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa nezaposlenom 

osobom iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na temelju programa Mjera aktivne 

politike zapošljavanja u s kladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera 

koje je utvrdilo Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.  

 

Polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavljat će poslove na 

radnom mjestu stručnog suradnika Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ koji uključuje: 

stručne i administrativne poslove, pomoć i sudjelovanje u provedbi  IPARD Mjere 202 „Priprema 

i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ i Mjere 19-LEADER-CLLD iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., organizaciju i provedbu svih aktivnosti koje 

uključuju sudjelovanja na raznim radionicama, edukacijama, sajmovima, studijskim putovanjima, 

sastancima radnih tijela LAG-a i slično, pomoć oko pripreme Lokalne razvojne strategije LAG-a 

za razdoblje 2014.-2020., praćenje natječaja i pripremu projekata, koji će se prijavljivati na mjere 

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te na ostale domaće i 

EU fondove.  

Početak i završetak vremena stručnog osposobljavanja utvrđen je od 9. prosinca 2015. do 8. 

prosinca 2016. godine.  

Sklapanjem drugog Ugovora o stručnom osposobljavanju Lokalna akcijska grupa doprinijela je 

smanjenju broja nezaposlenih obrazovanih mladih ljudi u Virovitičko-podravskoj županiji te 

pokazala kako aktivno podupire politiku zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.  
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Datum: 08.12.2015. -  09.12.2015. 

 

Radionica "Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu izrade Lokalnih razvojnih strategija" 

 

Mjesto: Slovenija 

 

U razdoblju od 8. do 9. prosinca 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ 

sudjelovala je u Sloveniji na radionici pod nazivom „Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu izrade 

Lokalnih razvojnih strategija“, koju je organizirao  slovenski LAG Prlekija, odnosno Prleška 

razvojna agencija GIZ, kao Lead partner.    

 

 
 

Nakon upoznavanja sa programom i temama koje će se obraditi na dvodnevnoj radionici, 

predstavljen je rad, glavne aktivnosti, projekti koje je provodio LAG Prlekija u sklopu LEADER 

mjere, a pojašnjena je i veza između njihovog LAG-a i Prleške razvojne agencije.  
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strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Prva tema bila je Kreiranje Lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2014-202 i uključivanje 

dionika u proces izrade, u sklopu koje su objašnjeni obavezni sadržaji i moguće metode ka pristupu 

izrade Lokalne razvojne strategije te su prezentirani primjeri i metode uključivanja dionika u 

proces izrade strategija. Nakon toga, otvorena je rasprava u sklopu koje su razmijenjena 

dosadašnja iskustva predstavnika LAG-a. U sklopu idućeg predavanja, pod nazivom Raspodjela 

sredstava po sektorima djelatnosti, sudionike radionice se upoznalo sa izazovima planiranja, 

regulativom, potrebama pojedinih lokalnih sredina te sa postupcima potrebnim za definiranje 

prioriteta lokalnih razvojnih strategija. Nakon  rasprava i razmjene iskustava na navedenu temu, 

uslijedilo je predavanje na temu Postupci izbora projekata od poziva, procjene do odobrenja. U 

tom dijelu, sudionike se informiralo o različitim pristupima procjene i izbora projekata u 

slovenskim lokalnim akcijskim grupama. Slijedeća tema odnosila se na Načine bodovanja i izbore 

projekata, u sklopu koje su prezentirani različiti sistemi bodovanja projekata. Nakon rasprave, 

uslijedila je nova rasprava i razmjena stavova te nova prezentacija na temu Evaluacija Lokalnih 

razvojnih strategija, gdje se prisutne upoznalo sa samoprocjenom i vanjskom evaluacijom lokalnih 

razvojnih strategija.  

 

 
 

Drugog dana radionice, održana je prezentacija na temu Planiranje projekata suradnje u Lokalnoj 

razvojnoj strategiji. U sklopu toga, razmatrali su se prioriteti lokalnih zajednica kod definiranja 

projekata suradnje u lokalnoj razvojnoj strategiji te su prezentirani primjeri zemalja sa najviše 

provedenih projekata suradnje u programu LEADER u periodu 2007-2013. Drugi dan radionice 

završen je terenskim obilaskom, gdje se sudionike radionice upoznalo sa slovenskim primjerima 

dobre prakse iz LEADER programa. U sklopu terenskog obilaska posjetio se Centar sa domaćim 

obrtima u Veržeju, gdje su se na jednom mjestu mogli vidjeti svi tradicionalni obrti te primjer 

izgrađenih smještajnih kućica za kampiranje na otvorenom. To je bio primjer kojim se željelo 

prikazati kako se kombinacijom različitih europskih fondova mogu postići ciljevi lokalne 

zajednice. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

 

Datum: 15.12.2015. 

 

Suradnja na projektu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 

Dana 15. prosinca 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, u sklopu projekta sa 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje „Korak na tržište rada kroz Job club“, provela je dio 

projektnih aktivnosti koje se odnose na razgovor/intervju sa tri nezaposlene osobe.  Na taj način 

željelo se osposobiti nezaposlene osobe kako se pravilno predstaviti potencijalnim poslodavcima, 

kako izraditi dobar životopis te u konačnici što lakše i jednostavnije pronaći posao. 

 

 

Datum: 17.12.2015. 

 

Edukacija o gospodarenju otpadom nastalim obavljanjem poljoprivredne djelatnosti - 

Projekt, sakupi, složi i pravilno odloži 

 

Mjesto: Poduzetnički inkubator, Virovitica 

 

U sklopu projekta „Sakupi, složi i pravilno odloži“, čiji je prijavitelj Virovitičko-podravska 

županija, a koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 17. 

prosinca s početkom u 12:00 sati,  u Dvorani za konferencije u Poduzetničkom inkubatoru 

Virovitica,  provedena  je edukacija za poljoprivrednike o gospodarenju otpadom nastalim 

obavljanjem poljoprivredne djelatnosti. 

Ukupna vrijednost projekta je 87.750,00 HRK, a 80% tog iznosa sufinancira FZOEU. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

Edukacija je bila namijenjena svima koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, a fokusirala  se na 

problem gospodarenja otpadom u poljoprivredi, kako bi se potaknulo na uvođenje ekoloških mjera 

u poslovanju, i to s ciljem očuvanja kvalitete života za sadašnje i buduće generacije, te pomoći pri 

ostvarenju kontinuiranoga razvoja poljoprivredne djelatnosti. 

 

 
 

Na edukaciji je autorica priručnika za gospodarenje otpadom nastalim obavljanjem poljoprivredne 

djelatnosti pružila informacije kako ekološkim djelovanjem uskladiti poslovnu praksu s 

najnovijim trendovima u radu, kao i primjenu zakonske regulative. Na taj način pokazuje se 

odgovorno ponašanje prema okolišu i udovoljava zahtjevima kupaca koji postaju sve osjetljiviji 

na pitanja zaštite okoliša. 

Sudionicima radionice podijeljeni su i priručnici (koje će poljoprivrednici moći koristiti kao 

podsjetnike) sa svim korisnim informacijama o otpadu, zakonskoj regulativi i obrascima, te 

važnim telefonskim brojevima koje poljoprivrednici mogu kontaktirati ukoliko imaju bilo kakve 

nejasnoće. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 19.12.2015. 

Prvi Božićni sajam Općine Špišić Bukovica 

 

Mjesto: Općina Špišić Bukovica 

 

Dana 19. prosinca 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ i Općina Špišić 

Bukovica organizirali su 1. Božićni sajam, koji se održao 19. prosinca 2015. godine u Špišić 

Bukovici, na prostoru mini tržnice, ispred Društvenog doma.  

 

 
 

Na sajmu je sudjelovalo 37 lokalnih izlagača, od kojih su najznačajniji bili proizvođači ručnih 

radova i rukotvorina, meda, vina, božićnih ukrasa te ostalih sličnih proizvoda prigodnih za Božićno 

vrijeme. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Program Božićnog sajma započeo je u 9:00 sati  svečanim otvorenjem Načelnika Općine. Nakon 

toga, u 11:00 sati održala se radionica za djecu, na kojoj su djeca naučila izrađivati tradicionalne 

božićne ukrase od prirodnih materijala, slikanje i druženje djece sa Djedom Božićnjakom te 

kićenje Božićnog drvca s ukrasima koje su samostalno izradili na radionici.  

 

 
 

U 15:00 sati održalo se predavanje Lokalne akcijske grupe  „Virovitički prsten“. U sklopu 

predavanja, sudionicima se objasnio rad LAG-ova unutar IPARD programa te Programa ruralnog 

razvoja te najznačajnije aktivnosti LAG-a.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

U sklopu predavanja prezentirala se i Lokalna razvojna strategija LAG-a „Virovitički prsten“ za 

razdoblje od 2014. do 2020. godine te su se prisutnima pojasnile mogućnosti ulaganja na 

poljoprivrednim gospodarstvima. Božićni sajam završio je Božićnim koncertom, koji je započeo 

u 19 sati, u Crkvi sv. Ivana Krstitelja u Špišić Bukovici. 

 

 

Datum: 30.12.2015. 

17. sjednica Upravnog odbora LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Sala za sastanke Grada Virovitice 

 

Dana 30. prosinca 2015. godine, u Sali za sastanke Grada Virovitice, održala se 17. sjednica 

Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, na kojoj je: 

1) Usvojen Zapisnik sa 16. Upravnog odbora od 30.11.2015.  

2) Donesena Odluka o pristupanju novih redovnih članova Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ 

3) Donesena Odluka o isključenju iz članstva Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ 

4) Donesena Odluka o održavanju edukacije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ 

5) Donesena Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu projektnih ideja za upis u 

Lokalnu razvojnu strategiju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014. – 2020.  

6) Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“ za 2016. godinu 

7) Donesen prijedlog programa rada Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2016. 

godinu  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 30.12.2015. 

7. izvanredna sjednica skupštine LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

Dana 30. prosinca 2015. godine, s početkom u 09:00 sati u Vijećnici Grada Virovitice, održala se 

7. izvanredna sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, na kojoj je:  

1.) Usvojen Zapisnik sa 6. izvanredne sjednice Skupštine LAG-a od 30.11.2015. 

2.) Odluka o usvajanju Financijskog plana Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 

2016. godinu 

2.) Odluka o usvajanju Programa rada Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2016. 

godinu. 

 

 

Datum: 30.12.2015. 

 

Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih ideja za upis u  

Lokalnu razvoju strategiju LAG-a „VIP“ za razdoblje 2014. - 2020. 

 

Dana 30. prosinca 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ objavila je 

internetskoj stranici LAG-a Javni poziv za dostavu projektnih ideja za upis u Lokalnu razvojnu 

strategiju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. 

 

U sklopu Poziva pozvali su se svi prihvatljivi korisnici: obiteljska poljoprivredna gospodarstva te 

sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, 

javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim 

javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija), udruge/organizacije 

civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od 

posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i 

klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem, lokalne akcijske grupe koje 

su odabrane unutar Programa, šumo posjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje 

sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike 

Hrvatske, udruženja šumo posjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za 

djelatnosti prerade drva, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim 

propisima, grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, 

priznate ili u postupku priznavanja od strane Ministarstva nadležnog za poljoprivredu, odnosno 

sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem na području grada Virovitice te općine Pitomača, Špišić 

Bukovica, Lukač, Suhopolje i Gradina, da dostave projektne ideje koje se planiraju realizirati na 

području Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ u razdoblju od 2014. do 2020. godine.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Prikupljene projektne ideje uvrstit će se u bazu projektnih ideja, koja će biti sastavni dio Lokalne 

razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. te će se 

koristiti za izradu financijskog i akcijskog plana za ostvarenje ciljeva LAG-a.  

 

Tijekom provedbe LEADER Podmjere 19.2.Provedba operacija unutar CLLD strategije, LAG će 

moći raspisivati natječaje za slijedeće mjere iz Programa ruralnog razvoja: 

 

 Mjeru 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 

 Mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 

 Mjeru 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 

 Mjeru 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 

 Mjeru 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 

 Mjeru 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija te 

 Mjeru 16 - Suradnja 

 

 

Datum: 31.12.2015. 

 

Nadogradnja web stranice i izrada e-biltena LAG-a „VIP“  

 

S ciljem nadogradnje i održavanja službene internetske stranice Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“, a u sklopu prihvatljivih troškova iz Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja, izvršene su slijedeće usluge:  

 

 Implementacija slider-a sa slikama, Google Analytics statistike i društvenih mreža,  

 SEO optimizacija sadržaja sa internetske tražilice 

 Nadogradnja hosting paketa  

 ažuriranje novosti na web stranici tijekom 2015. godine 

 otkup fotografija. 

Kako bi se članovi Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te šira javnost upoznala sa svim 

aktivnostima koje je LAG-a provodio tijekom 2015. godine, izrađen je elektronički bilten, koji će 

se objaviti na službenoj internetskoj stranici LAG-a. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 31.12.2015. 

Popis imovine i obveza LAG-a „VIP“  

 

Temeljem odredbi Zakona o udrugama (NN 74/14) i Zakona o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), dana 31. prosinca 2015. godine pet članova 

inventurne komisije obavilo je pregled imovine u prostorijama Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“ i utvrdilo da stanje imovine u potpunosti odgovara knjigovodstvenom stanju 

osnovnih sredstava i sitnog inventara te da nisu utvrđeni manjkovi i viškovi. 

 

Nakon obavljenog popisa osnovnih sredstava, sitnog inventara, stanja žiro-računa, otpisa osnovnih 

sredstava te popis potraživanja i obaveza, sačinjen je Zapisnik inventurne komisije, koji je odobren 

bez ijedne primjedbe. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 

„VIROVITIČKI PRSTEN“ 
 U 2016. GODINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.lagvip.hr 

 

 

 

http://www.lagvip.hr/
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 08.01.2016. 

Promidžbeni događaj LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Sala za sastanke Grada Virovitice 

 

Dana 8. siječnja 2016.godine, s početkom u 15:00 sati, u Sali za sastanke Grada Virovitice, 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je Promidžbeni događaj LAG-a s ciljem 

animacije stanovništva o radu, djelatnostima te najznačajnijim aktivnostima LAG-a „Virovitički 

prsten“ u skladu sa načelima LEADER pristupa 

 

 
 

Promidžbenom događaju je prisustvovalo 16 osoba šire javnosti, odnosno predstavnici udruga, 

OPG-a te predstavnici najznačajnijih poduzeća i obrta sa područja LAG-a. Nakon pozdravne riječi, 

ukratko se pojasnio način osnivanja LAG-a te najznačajniji podaci koji se odnose na područje 

LAG-a „Virovitički prsten“, kao što su površina, broj stanovništva, indeks razvijenosti, stanje 

gospodarstva i slično. Nakon toga, pojašnjen je način učlanjenja u LAG te prikazana struktura 

članstva u LAG-u „Virovitički prsten“.  

Slijedeća tema odnosila se na prezentaciju najznačajnijih dosadašnjih i planiranih aktivnosti LAG-

a, kako bi se dionike sa područja LAG-a kontinuirano obavještavalo o radu i glavnim aktivnostima 

koje LAG provodi. U sklopu predavanja prezentirana su i glavna načela LEADER pristupa te 

njegove četiri podmjere u Programu ruralnog razvoja 2014-2020. Pod svakom podmjerom 

objašnjena su prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi korisnici i iznosi potpora.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Na kraju predavanja, predstavljen je plan aktivnosti koje će LAG provoditi u narednom razdoblju, 

a to je podnošenje zadnjeg Zahtjeva za isplatu za IPARD Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja te nastavak održavanja radionica potrebnih za izradu Lokalne razvojne 

strategije LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. godine. 

 

 
 

Na samom kraju, ukratko su pojašnjeni kriteriji za prijavu na natječaj na Podmjeru 6.1. „Potpora 

za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ i Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u 

poljoprivredna gospodarstva“ te su se pozvali sve prisutni, koji zadovoljavaju kriterije za prijavu, 

da se obrate u LAG, ukoliko postoji potreba za tehničkom pomoći oko pripreme i prijave na 

navedene natječaje. Pored navedenog, pojasnio se ukratko i način na koji LAG pomaže dionicima 

sa svog područja prilikom prijava na domaće i EU natječaje kroz prihvatljive aktivnosti iz IPARD 

Mjere 202.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

Budući da Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ ima iznimno dobru suradnju sa 

predstavnicima Etične banke, u sklopu predavanja predstavljene su i sve koristi te mogućnosti koje 

pruža novi oblik etičnog financiranja.   

 

 
 

 

 

Datum: 11.01.2016. - 15.01.2016. 

 

Održana petodnevna edukacija LAG-a „VIP“ 

 
Mjesto: Vijećnica Grada Virovitice 

 

 

U Vijećnici Grada Virovitice, u razdoblju od  11. do 15. siječnja 2016. godine, održana je 

petodnevna edukacija, koju je organizirao LAG „Virovitički prsten“ za zaposlenike i članove 

LAG-a sa područja grada Virovitice te općine Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Suhopolje i 

Gradina.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Troškove edukacije je pokrio LAG „Virovitički prsten“ iz IPARD Mjere 202 – Priprema i 

provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Nakon pozdravne riječi Predsjednice LAG-a, 

polaznicima se pojasnio kompletan program petodnevne edukacije te ostale aktivnosti LAG-a 

prihvatljive u sklopu LEADER Mjere 202. 

 

 
 

Tema prvoga dana edukacije, 11. siječanja 2016. godine, bila je Upravljanje projektnim ciklusom, 

u sklopu čega se prisutnima pojasnila definicija projekta, organizacijski i financijski kapaciteti, 

logička matrica, analiza dionika, stablo problema,  stablo ciljeva i odabir strategije, osmišljavanje 

aktivnosti i rezultata, pretpostavke, glavni pokazatelji, relevantnost projekta, izrada aktivnosti, 

održivost te izrada proračuna projekta. Polaznici su, osim teorijskog dijela imali, i praktične vježbe 

na primjeru dva projekta po vlastitom odabiru, gdje su kroz grupni rad uspješno primijenili teoriju 

kroz praksu. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Drugi dan, 12. siječnja 2016. godine, polaznici su ponovili informacije bitne za nastavak rada i 

Analizu troškova, te započeli sa praktičnim primjerom izračuna financijskih pokazatelja. Isto tako, 

naučili su što je Financijska interna stopa rentabilnosti i Neto sadašnja vrijednost te kako 

primijeniti.  

 
 

Treći dan, 13. siječnja 2016. godine, nakon prethodnog predavanja na  temu Analiza troškova i 

koristi (CBA analiza) i studija izvodljivosti, koja se izrađivala na konkretnom primjeru, polaznici 

su naučili što je analiza osjetljivosti. Tijekom sudjelovanja na edukaciji „Studija izvodljivosti i 

analiza troškova i koristi (kroz praktični primjer) polaznici su dobili alat kojim će se moći koristiti 

u budućnosti prilikom izrade Analize troškova i koristi. 

 

 
 

Četvrti i peti dan, 14. i 15. siječnja 2016. godine, polaznici su se, kroz izradu poslovnog plana za 

mjere iz Programa  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., upoznali sa  



 

  126     

                           

Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

 

svim bitnim elementima izrade poslovnog plana, ali i potrebnom dokumentacijom za izradu 

poslovnog plana.  

 

 
 

Na edukaciji su polaznici svi zajedno prošli kroz jedan praktični primjer izrade poslovnog plana, 

što im je ujedno i alat koji će moći koristiti u budućnosti prilikom prijave potencijalnih korisnika 

na mjere iz Programa ruralnog razvoja. 

 

 

Datum: 12.01.2016. 

 

Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a  

br. 7/2014/004 

 

Dana 30. studenog 2015. godine, na 6. izvanrednoj Skupštini Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“, donesena je Odluka o izmjeni Statuta  te Odluka o promjeni sjedišta Lokalne akcijske 

grupe „Virovitički prsten“.  

 

Sukladno tome, dana 2. prosinca 2015. godine Ured državne uprave u Virovitičko – podravskoj 

županiji donio je Rješenje kojim je odobrena promjena Statuta i promjena sjedišta Lokalne 

akcijske grupe „Virovitički prsten“ te je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju, dana 7. prosinca 2015. godine, podnesen Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202, 

kako bi se navedena promjena odobrila od ugovornog tijela LAG-a.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

Dana 12. siječnja 2016. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

odobrila je tražene promjene vezane za sjedište LAG-a te je izdala četvrti Aneks Ugovora o 

sufinanciranju LAG-a.  

 

 

 

Datum: 22.01.2016. 

 

Donesena Izmjena Odluke o dodjeli sredstava za Podmjeru 19.1. "Pripremna pomoć" 

 

Dana 30. studenog 2015. godine, na 6. izvanrednoj Skupštini Lokalne akcijske grupe „Virovitički 

prsten“, donesena je Odluka o izmjeni Statuta  te Odluka o promjeni sjedišta Lokalne akcijske 

grupe „Virovitički prsten“.  

Sukladno tome, dana 2. prosinca 2015. godine Ured državne uprave u Virovitičko – podravskoj 

županiji donio je rješenje kojim je odobrena promjena Statuta i promjena sjedišta Lokalne akcijske 

grupe „Virovitički prsten“ te je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 

dana 7. prosinca 2015. godine, podnesen Zahtjev za odobrenje promjena za Podmjeru 19.1. – 

Pripremna pomoć, kako bi se navedena promjena odobrila od ugovornog tijela LAG-a.  

Dana 22. siječnja 2016. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

odobrila je tražene promjene te je donesla Izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.  

 

 

Datum: 22.01.2016. 

 

Poslano Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a  

za Mjeru 202 za 2015. godinu 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ potpisala je, dana 23. siječnja 2014. godine, s 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji Ugovor o 

dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a  te sukladno tome započela 

sa provedbom prihvatljivih aktivnosti iz Mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja.  

Sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, svi ugovoreni LAG-ovi 

koji su dobili IPARD Ugovor u svrhu oslobađanja od plaćanja PDV-a obvezni su 

Ministarstvu poljoprivrede dostaviti Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja 

PDV-a za 2015. godinu, koje će Ministarstvo poljoprivrede dostaviti Poreznoj upravi. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Temeljem tumačenja Ministarstva financija, temelj poreznog oslobođenja je Okvirni 

sporazum između Europske komisije i Vlade RH, Okvirni sporazum između Vlade 

Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi 

financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru 

Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te drugi programi koji se financiraju iz sredstava 

Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj. 

 

Dana 22. siječnja 2015. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ poslala je 

Ministarstvu poljoprivrede svoje Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a 

za 2015. godine te time ispunila svoje ugovorne obveze koje se odnose na nabavu roba i 

usluga u tuzemstvu i inozemstvu. 

 

Datum: 03.02.2016. 

  

Održan sastanak potpornih institucija Virovitičko-podravske županije 

 

Mjesto: Mala vijećnica Virovitičko-podravske županije 

 

Dana 3. veljače 2016. godine, u maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije, obnašateljica 

dužnosti župana održala je sastanak s predstavnicima potpornih institucija sa područja Virovitičko-

podravske županije.  

Sastanku su prisustvovali predstavnici Virovitičko-podravske županije, VIDRA-e–Agencije za 

regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Razvojne agencije VTA, Gradske razvojne 

agencije Slatina, Poduzetničkog inkubatora VPŽ te predstavnici Lokalne akcijske grupe 

„Virovitički prsten“, „Papuk“ i „Marinianis“. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

Glavna tema sastanka bila je priprema projekata na prijavu na natječaje za sufinanciranje 

bespovratnim EU i nacionalnim sredstvima, ali je naglašen i značaj zajedničkog djelovanja i 

komunikacije, kako potpornih institucija međusobno, tako i svih institucija sa Virovitičko-

podravskom županijom. Najvažniji zaključak sastanka je kako je potrebno razviti stručan i 

koordiniran pristup razvoju, jer će samo u tom slučaju koristi biti dugoročne, te da sve potporne 

institucije moraju imati uvid u plan prijave svih projekata sa ovog područja, kako ne bi došlo do 

ponavljanja projekata ili preklapanja partnera. Dogovoreno je i da će se koordinacije održavati 

najmanje jednom u dva mjeseca, a osobito pred objavu natječaja za EU fondove. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 08.02.2016. 

 

Sudjelovanje na Okruglom stolu u Antunovcu 

 

Dana 4. veljače 2016. godine u Antunovcu Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ sudjelovala 

je na Okruglom stolu: Izrada Lokalne razvojne strategije 2014.-2020. i Mogućnosti suradnje LAG-

ova u Podmjeri 19.3.  Rasprava je održana u vijećnici Općine Antunovac, a organizirao ju je LAG 

Vuka-Dunav za predstavnike LAG-ova. 

 

Na početku, predsjednica LAG-a Vuka-Dunav, pozdravila je sve prisutne te održala uvodnu riječ 

o izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2014.-2020. U sklopu toga, pojasnila 

je glavne kriterije, iznose javne potpore, prihvatljive troškove, način podnošenja zahtjeva za 

isplatu te dijelove predloženog sadržaja lokalne razvojne strategije. Dala je i prijedloge kako što 

bolje izraditi akcijski i financijski plan te koje mjere je najbolje odabrati za prioritete, kako bi se 

upravo one financirale u razdoblju do 2020. godine kroz Podmjeru 19.2. Provedba operacija unutar 

CLLD strategije. Na samom kraju svog izlaganja, ukratko je prezentirala primjere projekata 

financiranih iz LEADER mjere te primjere projekata suradnje sa područja drugih članica Europske 

unije.  

 
 

Nakon toga, održano je predavanje na temu „Mogućnosti suradnje LAG-ova u Podmjeri 19.3. – 

Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske grupe“. U sklopu toga, dani su 

prijedlozi na koji način provoditi projekte suradnje, kako opisati postupak odabira projekata 

suradnje, koja su to područja koja se mogu financirati iz LEADER mjere 19.3. Priprema i provedba 

aktivnosti suradnje LAG-a te koji su prihvatljivi troškovi u sklopu projekata suradnje.  

 

Zadnji dio okruglog stola odnosio se na raspravu u kojoj su svi sudionici radionice iznosili svoje 

komentare i prijedloge za što bolju i kvalitetniju izradu lokalne razvojne strategije. Također, 

prezentirani su i problemi sa kojima se predstavnici LAG-ova najčešće susreću na terenu, način 

kako doći do svih potrebnih podataka za izradu lokalne razvojne strategije  te trenutno stanje i faza 

u kojoj se nalaze strategije LAG-ova, a na samom kraju, ukratko su prezentirani svi zaključci. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 08.02.2016. 

Godišnje izvješće o radu LAG-a „VIP“ 

 

Dana, 8. veljače 2016. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnesla je 

Ministarstvu poljoprivrede Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2015. godinu, koje obuhvaća 30 

aktivnosti provedenih kroz IPARD Mjeru 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog 

razvoja.  

 

 

Tijekom druge godine provedbe IPARD Mjere 202 provedeno je 5 aktivnosti koje se odnose na 

usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a, a one uključuju: pretplatu na 

Časopis „Udruga.hr“, usluge stručnjaka za usavršavanje i obrazovanje zaposlenika LAG-a kroz 

sudjelovanje na Radionici  „Predstavljanje Mjere 4 Europskog fonda za Ruralni razvoj sa 

naglaskom na izradi Poslovnog plana te prijave putem AGRONET sustava“, članarinu za 

LEADER mrežu Hrvatske za 2015. godinu, članarinu za „Hrvatske mreže za ruralni razvoj – 

HMRR“ i članarinu za „Mreže za održivi razvoj Hrvatske“ za 2015. godinu.  

Od 14 aktivnosti koje se ubrajaju u animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju 

promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a, dvije aktivnosti se odnose na izradu  

promotivnih materijala LAG-a, dvije aktivnosti na najam prostora i dvorane na 20. Međunarodnom 

sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede -Viroexpo 2015. i najam šatora u svrhu održavanja 

Promidžbenog događaja u Pitomači. Ostale aktivnosti obuhvaćaju uslugu korištenja opskrbe 

pripremljenom hranom povodom raznih događanja kao što su: organizacija 1. Međunarodnog 

sajma LAG-ova, organizacija Promidžbenog događaja LAG-a „VIP“ u Okrugljači, organizacija 

Okruglog stola te organizacija Promidžbenog događaja u Virovitici, Gradini i Gornjem Bazju.  

Ostalih 11 aktivnosti odnosi se na sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na 

seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima (uključujući događaje u 

organizaciji nacionalne mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj. Te aktivnosti  

obuhvaćaju sudjelovanje zaposlenika LAG-a na predavanju za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja, 

sudjelovanje članova LAG-a na radionici za LAG-ove: „Uloga LAG-ova u provedbi sustava 

kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“, sudjelovanje zaposlenika na Praktičnom 

treningu za pripremu projekata na natječaj za mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, sudjelovanje 

zaposlenika LAG-a na Radionici o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz Europskih 

fondova za razvoj JLS – Mjera 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., sudjelovanje članova 

LAG-a na 1. Hrvatskom ruralnom parlamentu „Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru“, 

sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a na 3. LAG Summer Festivalu, sudjelovanje zaposlenika 

na radionici za Podmjeru 19.1. te na radionicama za pripreme za provođenje Podmjera 19.1. i 19.3. 

Pored navedenog, u ove aktivnosti ubraja se i sudjelovanje zaposlenika i članova LAG-a na 

Studijskom putovanju u Sloveniju i Austriju te na Studijskom putovanju u Istru.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 08.02.2016. 

 

Održane dvije radionice za izradu LRS LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Općina Pitomača, Općina Špišić Bukovica 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je, dana 9. veljače 2016. godine, za sve 

zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike 

općina, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora, općinskog vijeća 

i sve ostale zainteresirane sa područja općine Pitomača i općine Špišić Bukovica dvije radionice 

za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 

2014.-2020. Prva radionica održala se u Općini Pitomača, s početkom u 9:00 sati, a druga u Općini 

Špišić Bukovica, s početkom u 11:00 sati. 

 

 
 

Cilj radionica bio je utvrditi najznačajnije potencijale i probleme područja općine, definirati ciljeve 

i prioritete razvoja, definirati mjere iz Programa ruralnog razvoja za koje će LAG u razdoblju do 

2020. moći raspisivati natječaje te izraditi bazu projektnih ideja i financijski plan provedbe 

projektnih prijedloga u narednom razdoblju. Trošak izrade lokalne razvojne strategije prihvatljiv 

je trošak u sklopu provedbe Podmjere 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja 2014.-

2020. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 16.02.2016. 

 

Održane dvije radionice za izradu LRS LAG-a „VIP“ 

 

Mjesto: Općina Lukač, Općina Gradina 

 

Dana 16. veljače 2016. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ organizirala je, za sve 

zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike 

općina, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora, općinskog vijeća 

i sve ostale zainteresirane sa područja općine Lukač i općine Gradina, dvije radionice za izradu 

Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.  

 

Osma po redu radionica održala se u Općini Lukač, s početkom u 9:00 sati, a deveta u Općini 

Gradina, s početkom u 11:00 sati. 

 

 
 

Cilj radionica bio je utvrditi najznačajnije potencijale i probleme područja općine, definirati ciljeve 

i prioritete razvoja, definirati mjere iz Programa ruralnog razvoja za koje će LAG u razdoblju do 

2020. moći raspisivati natječaje te izraditi bazu projektnih ideja i financijski plan provedbe 

projektnih prijedloga u narednom razdoblju.   

 

Na prvih 7 radionica izrađivala se SWOT analiza te definirali ciljevi, prioriteti i mjere razvoja 

LAG područja za razdoblje 2014.-2020.  Nakon što se u srpnju 2015. godine Lokalna akcijska 

grupa „Virovitički prsten“ prijavila na Natječaj za provedbu podmjere 19.1. Pripremna pomoć te 

dobila od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o dodjeli 

sredstava, odobreni su svi prihvatljivi troškovi koji se odnose na izradu lokalne razvojne strategije 

te tekuće troškove u maksimalnom iznosu od 318.725,40 kuna. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 
 

 

 

Datum: 19.02.2016. 

 

Odobrenje Godišnjeg izvješća o radu LAG-a „VIP“  za 2015. godinu 

 
Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ podnijela je dana, 8. veljače 2016. godine, 

Ministarstvu poljoprivrede Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2015. godinu. Izvješće je 

obuhvaćalo sve prihvatljive aktivnosti iz Podmjere 1-„Stjecanje vještina i animiranje stanovnika 

LAG područja“ te Podmjere 2-„Provedba lokalnih razvojnih strategija“, koje su se tijekom 2015. 

godine provodile kroz IPARD Mjeru 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. 

 

Sukladno tome, dana 19. veljače 2016. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Zaključak o 

odobrenju Godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a, čime je izvješće pozitivno ocijenjeno i 

odobreno bez ijedne dopune. Na taj način je Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ ispunila 

sve obveze prema Ministarstvu poljoprivrede propisane u Pravilniku o provedbi Mjere 202-

Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 26.02.2016. - 28.02.2016. 

 

Sudjelovanje na sajmu Viroexpo 2016. 

Mjesto: Virovitica 

 

Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” već treće godine osigurala je svojim članovima 

besplatno sudjelovanje na 21. međunarodnom sajmu gospodarstvu, obrtništva i poljoprivrede-

Viroexpo 2016. 

    

 

Ove godine na izložbenom prostoru LAG-a svoje proizvode izložili su: 

 OPG Blaževski (aronija) 

 OPG Tomislav Pošta (malina) 

 Brletić-obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge (prirodni sokovi) 

 Udruga za promicanje rukotvorina “Zlatni prsti” (ručni radovi) 

 ENI - izrada suvenira (ručni radovi) 

 Mira Fiškuš (ručni radovi) 

 Gordana Čurik (likovna umjetnost) 

 Radio Pitomača d.o.o. i 

 Radio Leopold 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
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Na taj način osigurala se besplatna promocija proizvoda sa područja LAG-a te bolji i jednostavniji 

plasman i prodaja, sto će doprinijeti ruralnom razvoju ovog dijela Republike Hrvatske. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Datum: 26.02.2016.- 28.02.2016. 

Sudjelovanje na Radionici Mreže za održivi Razvoj Hrvatske 

Mjesto: Orahovica 

 

U razdoblju od 26. do 28. veljače Lokalna akcijska grupa sudjelovala je u Orahovici na 

međunarodnoj radionici pod nazivom ”Izrada i provedba lokalne razvojne strategije LAG-ova 

2014. – 2020.”. Radionicu je organizirala Mreža za održivi razvoj Hrvatske. Cilj radionice bio je 

okupljanje LAG-ove iz zemlje i inozemstva, kako bi se mogla usvojiti znanja u izradi i provedbi 

lokalne razvojne strategije, uspostavljanje buduća suradnja te doprinos kvalitetnijem lokalnom 

razvoju u ruralnim područjima. 

 

Na radionici sudjelovali su predstavnici 29 LAG-ova sa područja cijele Hrvatske, ali i iz susjednih 

Slovenije i Srbije, kao i predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, fakulteta, udruga 

te poduzetnika. Radionica je obuhvaćala široku tematiku, a naglasak je prije svega bio na izradi o 

provedbi lokalne razvojne strategije LAG-ova.  
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

Susret je započelo posjetom 21. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede 

„Viroexpo 2016“ te poduzeća DAM d.o.o. u Lozanu, koje je ostvarilo bespovratnu potporu iz 

IPARD programa za proizvodnju kamilice.  

 

Nakon pozdravne riječi gradonačelnika Orahovice, predsjednik Mreže za održivi razvoj Hrvatske 

održao je uvodno predavanje u sklopu kojeg se osvrnuo na protekle i planirane aktivnosti Mreže 

u 2015. godini. Zadnji dio programa bio je predviđen za posjet PP Orahovici, glavnom nositelju 

poljoprivredne proizvodnje na tom području. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

 

Radionica se održala u vrijeme kada svi LAG-ovi sa područja Republike Hrvatskoj izrađuju 

lokalne razvojne strategije te je program radionice sadržavao brojne teme, temeljem kojih su se 

osigurale  informacije za što kvalitetniju izradu ovih strategija LAG-ova. U sklopu radionice 

prezentirana je Mjera 7, Podmjera 19.3. te ostale teme koje se odnose na evaluaciju lokalne 

razvojne strategije, iskustva u izradi i provedbi lokalne razvojne strategije, važnost proizvoda sa 

EU oznakama u razvoju lokalnog tržišta te prekograničnu i međunarodnu suradnju putem EU 

fondova.  

Predavanja su održali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Tetide d.o.o., Društva za razvoj 

slovenskoga podeželja, predstavnici slovenskog LAG-a Prlekija, Udruge Slavonski med i mnogi 

drugi stručnjaci. Drugi dan radionice završio je predstavom na otvorenom „Red vitezova grada 

Ružice“. Trećeg dana održala se rasprava sa prisutnim sudionicima na kojoj su doneseni zajednički 

zaključci. 

 

Datum: 7.3.2016. 

Sudjelovanje na Radionici u Popovači 

Mjesto: Popovača 

 

Dana 07. ožujka 2016. Hrvatska mreža za ruralni razvoj održala je u Popovači radionicu po metodi 

world cafea pod nazivom „Izrada lokalnih razvojnih strategija – zajedničke teme i izazovi“.  Svrha 

ove radionice bila je zajednički razmotriti pitanja i izazove izrade lokalnih razvojnih strategija 

2014. – 2020. s ciljem unaprjeđenja kroz aktivnu razmjenu iskustava. 
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Ovaj E-bilten izrađen je u sklopu Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih 

strategija ruralnog razvoja financirane iz  EU pretpristupnog programa 
IPARD. Sadržaj ovog E-biltena isključiva je odgovornost Lokalne akcijske 

grupe “Virovitički prsten” i ne odražava nužno stajališta Europske unije” 

 

 

Nakon održane Skupštine Hrvatske mreže za ruralni razvoj, na kojoj je izabrana nova predsjednica 

Mreže, u uvodnom dijelu je predstavljen program radionice i glavni ciljevi koji se žele postići.  

 

Tijekom radionice razmijenila su se stajališta i ideje o odabranim pitanjima i temama ruralnog 

razvoja u manjim grupama slijedeći metodologiju world cafea. Radionica je završila  

predstavljanjem zaključaka po svim obrađenim temama i završnom raspravom sa sudionicima.  
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LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „VIROVITIČKI PRSTEN“ 

Trg kralja Tomislava 1 

33000 Virovitica 

 

    www.lagvip.hr  

 

E-mail: lag.vip@virovitica.hr 

 sanja.nadakovic@virovitica.hr 
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http://www.lagvip.hr/
mailto:lag.vip@virovitica.hr
mailto:sanja.nadakovic@viroviticica.hr

