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1. Uvod 

Ovo Izvješće obuhvaća sve aktivnosti LAG-a Mareta u 2020. godini, po projektima, dok se o provedbi 

Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta 2014.-2020.  Ministarstvu poljoprivrede dostavlja posebno 

godišnje Izvješće, do 15. veljače 2021. godine, na posebnim obrascima. Ovo Izvješće je još u pripremi. 

2. Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta 2014.-2020. 

Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta 2014.-2020. temeljna je zadaća LAG-a Mareta te su u 

kratkim crtama nabrojene najvažnije aktivnosti koje su provedene tijekom 2020. godine.  

1. U 2020. godini izvršena je konačna isplata za 2 projekta odobrena 2019. godine za tip operacije 

1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Kontrolu na terenu, na zahtjev 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju(APPRRR)  izvršile su 

zaposlenice LAG-a (Sanja Rukavina i Silvija Domitrović Došen). 

2. Završeno je ocjenjivanje 2. Natječaja LAG-a za tip operacije 2.1.1 Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo , na koji su pristigla 4 

projekta te je Upravni odbor donio Odluke o odabiru projekata, koje su zajedno s pratećom 

dokumentacijom putem informacijskog sustava Agronet dostavljene APPRRR-u. 

3. Tijekom 2020. godine APPRRR je donio Odluke o dodjeli potpora za svih 11 projekata 

predloženih za tip operacije 2.1.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo te su projekti jedinica lokalne samouprave (nositelji 

projekta) u različitim fazama provedbe. 

4. Usvojen je od strane Skupštine LAG-a Mareta dokument  Evaluacija provedbe Lokalne razvojne 

strategije LAG-a Mareta 2014-2020 u razdoblju od 2017. do 2019. godine te je objavljen na web 

stranici LAG-a. 

5. Zaključen je 4. natječaj LAG-a za tip operacije 1.1.1 Potpora malim poljoprivrednim 

gospodarstvima. Upravni odbor donio je Odluke o odabiru projekata te je u tijeku dostavljanje 

istih putem informacijskog sustava Agronet APPRRR-u. 

6. LAG Mareta je s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala 

Aneks Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u 28. kolovoza 2020. godine, kojim je LAG-u 

Mareta dodatno dodijeljeno 1.083.072,00 kuna ili 157.170,83 EUR-a (po tečaju 7, 5273 ), koji su 

namijenjeni za dodatnu provedbu podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“. 

Ova sredstva su dodijeljena zbog dosadašnje dobre provedbe mjera Lokalne razvojne strategije 

LAG-a Mareta 2014-2020. 

7. Izmijenjena je Lokalna razvojan strategija LAG-a Mareta 2014-2020 te je u tijeku njena dostava 

na odobrenje Ministarstvu poljoprivrede i APPRRR-u putem informacijskog sustava AgGronet. 

Nakon njenog prihvaćanja raspisat će se početkom 2021. godine još dva natječaja za tipove 

opreacija 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i 1.1.2 Ulaganja u razvoj 

nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. 

8. Također LAG Mareta je partner na međuteritorijalnom projektu- projekt suradnje, LAG 

akademija (zajedno s još 7 LAG-ova s područja RH). Projekt je započeo s provedbom u rujnu 



2020. godine na području Grada Nina, a odobren je u studenom 2020. godine od strane APPRRR. 

U projektu LAG Mareta sudjeluje s 105.710,00 kuna. 

9. Stručne službe su također surađivale s članovima Skupštine i dionicima LAG-a. Održane su 4 

radionice povezane s pripremom natječaja koji su objavljeni tijekom 2020. godine. Obavljen je 

niz konzultacija s potencijalnim korisnicima potpore za mala poljoprivredna gospodarstva te je 

objavljena anketa na web stranici LAG-a kako bi se utvrdio interes potencijalnih korisnika za 

nove natječaje (anketa je provođena prije izrade treće izmjene Lokalne razvojne strategije, koja 

je usvojena na Skupštini 4.prosinca 2020. godine. 

10. Zaposlenici LAG-a i predsjednik Upravnog odbora sudjelovali su na različitim radionicama, 

stručnim predavanjima vezanim za pripremu projekta LAG akademija, stručnim radionicama u 

organizaciji APPRRR, Ministarstva poljoprivrede i LEADER mreže Hrvatske. 

11. Ove godine zbog opreza (zaraza virusom COVID-19), otkazane su dvije manifestacije Sajam 

proizvođača LAG-a Mareta, koji se tradicionalno održava u Ninu u lipnju te Ninska i Ugljanska 

smokvarica (kolovoz i rujan). Očekuje se da će u 2021. godini biti održane obje manifestacije. 

 

3. Ostali projekti LAG-a Mareta 

Tijekom 2020. godine LAG Mareta je provodio i/ili pripremao za prijavu na različite natječaje nekoliko 

različitih projekata, kao nositelj ili partner na projektu. 

1. Uspješno je okončan projekt Creative Industries in Rural Areas te je Agencija za mobilnost i 

programe EU doznačila LAG-u Mareta preostali iznos za isplatu u iznosu od 18.488,40 kuna. 

Projekt se realizirao iz sredstava programa ERASMUS+. 

2. LAG Mareta je kao nositelj pripremio projekt Šjora za otok koji se financira iz Europskog 

socijalnog fonda kroz Zaželi – program zapošljavanja žena faza II. Projekt je odobren te je 

potpisan ugovor o njegovoj provedbi na iznos 557.195,20 kuna 15. Srpnja 2020. godine. Projekt 

je u provedbi, a od 1. studenoga 2020. godine LAG je na razdoblje od 12 mjeseci zaposlio 6 

gerontodomaćica koje pružaju usluge za 36 starijih ili nemoćnih osoba na području LAG-a (u 

Salima i Zadru zaposlene su po dvije gerontodomaćice te po jeda u  Silbi i Ižu). Projekt se provodi 

do siječnja 2022. godine. 

3. U suradnji s Općinom Preko LAG Mareta je kao partner na projektu za financiranje iz Eurposkog 

socijalnog fonda putem Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj 

inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, 

Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb,  prijavio projekt Kulturni UgljanOtok. Ovaj 

mjesec zaprimljena je obavijest da je projekt na rezervnoj listi (sa 107 od 110 bodova). 

4. LAG Mareta je prijavio projekt EUROPE DIRECT LAG MARETA Europskoj komisiji. Odluka o ovom 

projektu će biti donesena u svibnju 2021. godine. Projekt se odnosi na ostvarivanje partnerstva s 

Europskom komisijom i Europskim parlamentom, a predviđa niz aktivnosti vezanih za 

informiranje i uključivanje građana kroz koje će im se omogućiti da aktivno sudjeluju u 

europskom demokratskom procesu te donose utemeljene odluke o budućnosti Europske unije. 

5.  LAG Mareta u suradnji s PZ Olib priprema projekt Dnevni boravak Oliba za natječaj za društveno 

poduzetništvo, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt je u pripremi (javni 



poziv je trebao biti otvoren 15.prosinca 2020. godine, ali je odgođen do 31. prosinca 2020. 

godine. 

 

4. Ljudski kapaciteti i uvjeti rada 

Trenutno u stručnoj službi LAG-a su zaposlene dvije osobe, voditeljica LAG-a i stručna suradnica na 

puno radno vrijeme. Savjetnica za ruralni razvoj je na vlastiti zahtjev zaključila radni odnos 

(zaposlena na pola radnog vremena) s 12. kolovoza 2020. godine.  

Zbog povećanja obujma poslovanja bit će potrebno zaposliti još jednu osobu u 2021. godini 

minimalno na pola radnog vremena. Novo zapošljavanje će ovisiti o financijskim sredstvima kojima 

će LAG raspolagati u 2021. godini. 

LAG Mareta ima sjedište na otoku Silbi (Silba 412) u javnim prostorijama te područni ured u Zadru na 

adresi Špire Brusine 10/1. Od mjeseca kolovoza 2020. godine u uredu u Silbi nema zaposlenih, dok u 

područnom uredu u Zadru rade voditeljica i stručna suradnica LAG-a. Zbog nedovoljne povezanosti 

Silbe s kopnom postavlja se pitanje premještanja sjedišta LAG-a na neki drugi otok jer LAG treba 

zadržati sjedište na jednom od otoka. Najveći problem je dostava pošte, iako je dana obavijest da je 

adresa pošte, adresa Područnog ureda u Zadru. Također smatramo da sjedište LAG-a treba biti u 

funkciji razvoja LAG-a, a ne samo formalno, kao što je to sada. 

Ovo pitanje je potrebno razmotriti na prvoj sjednici Upravnog odbora koja će se moći održati „ u 

živo“, kako bi se ista mogla raspraviti prije donošenja konačnog prijedloga Skupštini.   

Ured u Zadru trenutno zadovoljava potrebe LAG-a , nalazi se na Poluotoku, blizu Gradske luke te je 

lako dostupan svim stanovnicima otoka koji su unutar LAG obuhvata. 

LAG Mareta raspolaže minimumom informatičke opreme, koja je dijelom zastarjela. Također u 

smislu grafičkog uređenja potrebno je unaprijediti postojeću web stranicu. 

Nabava nove opreme i daljnja modernizacija ureda ovisit će o financijskim sredstvima kojima će LAG 

Mareta raspolagati u 2021. godini. 


