
Godišnje izvješće za godinu: 2017.

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa (LAG) Mareta

Adresa sjedišta (ulica, grad): Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko

N/P

OIB: 16531418012

Ime i prezime voditelja/kontakt osobe LAG-a: Marija Kuljerić

Ime i prezime predsjednika LAG-a: Mladen Varenina

voditeljica 095/4808080     ured  023/286-445/kućni 108

predsjednik 095/9004077

E-pošta: lagmareta@gmail.com     info@lagmareta.hr

Mrežna stranica: www.lagmareta.hr

Ukupan broj stanovnika koje obuhvaća LAG: 15875

Površina LAG-a (ako je primjenjivo): 377,86 km² (ne uključuje morsku površinu)

Ukupan broj zaposlenih na puno radno vrijeme 

(neodređeno i određeno): 1 na određeno

Ukupan broj zaposlenih na nepuno radno vrijeme 

(neodređeno i određeno): 1 na neodređeno

Ukupan broj osoba na stručnom osposobljavanju bez 

zasnivanja radnog odnosa: 0

Ukupan broj volontera LAG-a: 1

Ukupan broj članova LAG-a: 43

Od toga predstavnika javnog sektora: 15

Od toga predstavnika civilnog sektora: 11

Od toga predstavnika gospodarskog sektora: 17

Ukupan broj članova UO LAG-a: 13

Od toga predstavnika javnog sektora: 3

Od toga predstavnika civilnog sektora: 4

Od toga predstavnika gospodarskog sektora: 6

OPĆI PODACI

Napomena: Osim podataka iz ovog Godišnjeg izvješća LAG je obvezan, sukladno Uredbi (EU) br.   1303/2013, 

pratiti i ostale podatke za sve pojedinačne projekte /operacije.

Podaci u tablici se odnose na stanje 31. prosinca za godinu za koje se podnosi izvješće.

Adresa podružnice/a (ulica, grad):

Telefon/mobitel:

KONTAKT PODACI

OPĆI PODACI O LAG-u

ČLANOVI I TIJELA LAG-a



SO 2.000 - 7.999 

(kn)

SO 8.000 - 49.999 

(kn)

SO 50.000 (kn) i 

više

Broj obiteljskih 

poljoprivrednih  

gospodarstava Broj obrta

Broj trgovačkih 

društava i 

zadruga

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.*

Redni broj i naziv 

LAG natječaja Broj prijava

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PODMJERA 19.2. - PROVEDBA

Podaci u tablici odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće.

* po potrebi dodati redove

Prijave na LAG natječajima u godini n-1

Ukupan broj novootvorenih radnih mjesta (za jedno radno 

mjesto trajanje zaposlenja mora biti najmanje jednu godinu 

na puno radno vrijeme , ne uključujući volontiranje), izraženo 

u FTE**

Poljoprivredno gospodarstvo

Ukupno potpuno 

isplaćena 

potpora (EU dio) 

(kn)

Ukupno potpuno 

isplaćena 

potpora (kn)

Za potpuno isplaćene projekte navesti broj projekata po tipu korisnika

Ukupno  odbijena 

potpora (kn)

Ukupan broj 

odbijenih prijava

Ukupno tražena 

potpora (kn)

Ukupan broj 

zaprimljenih 

prijava

Ukupno 

odobrena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

Projekti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (AP) u godini n-1

Ukupno 

(potpuno+djelom

ično)isplaćena 

potpora u AP (kn)

Ukupno 

odobrena 

potpora u AP (kn)

Ukupan broj 

odobrenih 

projekata u 

AP

Ukupno tražena 

potpora u AP (kn)

Ukupan broj 

odobrenih 

prijava

Ukupno 

(potpuno+djelom

ično)isplaćena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

Razlozi odbijanja prijave u AP

Razlozi odbijanja prijave na LAG natječaj

Ukupan broj 

potpuno (po 

isplati konačnog 

Zahtjeva za 

isplatu) i 

djelomično 

isplaćenih 

projekata

Ukupan broj 

zaprimljenih 

Zahtjeva za 

potporu u AP 

(kn)

Redni broj i naziv 

LAG natječaja

Tip operacije 

iz Programa 

koji je 

sukladan tipu 

operacije iz 

LRS 

Ukupno 

odobrena  

potpora (kn)

 Broj zaposlenih 

muškaraca

Jedinica 

lokalne 

samouprave

Pravna osoba u 

većinskom 

vlasništvu države i/ili 

jedinice područne 

(regionalne) 

samouprave i/ili 

jedinice lokalne 

samouprave LAG

Udruga 

(isključujući 

LAG)

Broj potpuno 

isplaćenih 

projekata

Mikro, malo i 

srednje poduzeće 

(isključujući 

poljoprivredna 

gospodarstva) Ostalo Ukupno Broj zaposlenih žena

** Primjer  izračuna novootvorenih radnih mjestaiskazan u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE)

FTE se izračunava prema sljedećoj formuli:

FTE = broj osoba × udio radnog vremena × udio rada u godini

Primjer:

2 osobe rade 25% radnog vremena 8 mjeseci (2 × 0.25 × (8/12)) = 0.3



Fokus područje Opis fokus područja Podaci koji se prikupljaju

Podaci za potpuno isplaćene projekte u 

AP u godini n-1

Podaci za ugovorene projekte u AP u 

godini n-1

2A

Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i 

modernizacije, osobito u cilju povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i 

poljoprivredne diversifikacije Broj gospodarstava/korisnika koji primaju potporu 

2B

Olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo 

generacijske obnove Broj gospodarstava/korisnika koji primaju potporu 

2C Poboljšanje održivosti i konkurentnosti šumskih poduzeća i promicanje održivog gospodarenja šumama 

Ukupno ulaganje u modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i 

opreme (kn)

3A

Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-

prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, putem 

promicanja na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i međustrukovnih 

organizacija

Broj gospodarstava koja primaju potporu ili sudjeluju u 

shemama koje podliježu potpori 

Ukupna površina (poljoprivredna) (ha)

Ukupna površina (šumska) (ha)

Ukupna površina (poljoprivredna) (ha)

Ukupna površina (šumska) (ha)

Ukupna površina (poljoprivredna) (ha)

Ukupna površina (šumska) (ha)

5C

Olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada, ostataka i drugih 

neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva Ukupno ulaganje (kn)

Ukupna površina (ha)

Ukupan broj grla

Ukupna isplaćena javna sredstva (kn)

Otvoreni broj novih radnih mjesta u FTE (broj)

6B
Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

Broj stanovnika koji imaju korist od poboljšanih 

usluga/infrastrukture 

4B

Sprečavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom

4C

5D Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost

PODMJERA 19.2. - FOKUS PODRUČJA

Podaci u tablici odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće.

4A

6A

Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća kao i otvaranje radnih mjesta

Obnova, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000. i u 

područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i poljoprivredu velike prirodne 

vrijednosti, kao i stanje knopskih krajobraza

Bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima



Lokalna razvojna strategija LAG-a Mareta usvojena je u travnju 2016. godine, te je njena dopunjena verzija (dodatno usklađivanje svih dijelova LRS te prilagodba kriterija) koja je prijavljena na natječaj za podmjere 

19.2, 19.3 i 19.4 usvojena u lipnju 2016. godine. Indikatori provedbe i Plan evaluacije LRS definirani su Poglavljima 4., 7. i 8. te dodacima 4., 5. i 10. LRS. Evaluacija LRS, na godišnjoj razini, podrazumijeva primjenu 

mehanizama unutarnje kontrole i procjene provedbe (pokazatelji očekivanih rezultata i učinaka LRS u okviru svakog cilja) te upravljanja LRS LAG-a, a kako bi se utvrdila razina njezine uspješnosti, odnosno sukladnosti 

provedbe s planiranim akcijskim i financijskim planom provedbe. Unutarnja evaluacija provodi se kroz pripremu godišnjeg Akcijskog plana i sastavljanje izvješća o radu kojeg pripremaju stručne službe LAG-a, a usvaja 

Skupština LAG-a. Godišnja izvješća o radu objavljuju se javno na stranicama LAG-a Mareta po usvajanju od strane Skupštine. Stručna služba LAG-a (ured, LAG administrator) je tijekom 2017. godine održavala uredske 

sastanke na kojima se pratila provedba LRS (interni monitoring LRS) te se o istome redovito izvješćivao Upravni odbor i Skupština (5 sastanaka UO i 2 Skupštine LAG-a), pri čemu su troškovi sastanaka financirani 

vlastitim sredstvima odnosno sukladno internim odlukama LAG-a. 

U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je, adekvatno i sukladno planu, koristio sredstva iz podmjere 19.4. te iskoristio vrijeme za pripremu i edukaciju zaposlenika (ured, LAG administrator, članovi LAG-a) za provedbu LRS 

i kontinuirano pružao edukaciju lokalnim razvojnim dionicima za pripremu projekata za provedbu LRS. U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je započeo pripremne aktivnosti za provedbu podmjere 19.3. kroz inicijalne 

kontakte s potencijalnim partnerima, no radi izostanka objave natječaja/prihvatljivosti troškova za provedbu iste na nacionalnoj razini ne prikazuje ih u izvješću za ovu podmjeru (TO iz LRS). 

Zaposlenici (LAG administratori) i članovi LAG-a sudjelovali su u 3 aktivnosti usavršavanja i obrazovanja u organizaciji samog LAG-a koje su financirana iz drugih izvora te vlastitim sredstvima, sukladno internim 

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

članovi LAG-a bilo je 16, od čega je LAG za 6 aktivnosti zatražio povrat iz podmjere 19.4., dok je provedba 10 aktivnosti financirana iz vlastitih sredstava LAG-a, sukladno internim odlukama LAG-a. (Poveznica s tablicom 

19.4, kategorija Tekući troškovi, R. br. 5.) 

Nažalost zbog okolnosti na nacionalnoj razini vezano uz kašnjenje provedbe i izradu novog Pravilnika za podmjere 19.2.-4., LAG Mareta nije mogao provoditi natječaje sukladno LRS, no sa svoje strane kroz kvalitetnu 

pripremu usklađivanja LRS sukladno novom pravilniku i potpisanom Ugovoru, LAG je osigurao sve pretpostavke za provedbu natječaja u 2018. godini. Usklađenu LRS usvojili su Upravni odbor i Skupština LAG-a.  

U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je, u okviru planiranih učinaka na postizanje cilja 2. LRS, kroz tip operacije 2.3.1 (sukladan TO 19.4.1 PRR), u okviru sustava pokazatelja isporuka LRS (output indicators) za praćenje 

postizanja pokazatelja rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR 2014.-2020. kojima se, na jasno mjerljiv način, ostvaruju ciljevi ZPP-a, ostvario je slijedeće:  

Doprinos Prioritetu 6/ FP 6A  - Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta – 2 

aktivnosti; Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta – 39 sudionika.

Doprinos Prioritetu 6/ FP 6B - Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima – 3 aktivnosti; Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u 

ruralnim područjima – 23 sudionika.  

Broj zaposlenih u LAG-u na 31.12. 2017. iznosio je 2 osobe - 1 na puno radno vrijeme i 1 na skraćeno radno vrijeme - što je sukladno postavljenim CMES/CMEF indikatorima u LRS, dok je financijski iznos u okviru cilja 5. 

TO 2.3.1 naveden u tablicama u okviru izvješća za podmjeru 19.4

Detaljna izvješća o sveukupnom radu LAG-a mogu se preuzeti na linku: http://www.lagmareta.hr/izvjestaji-o-radu-lag-a/ s time da će završna izvješća za 2017. godinu biti postavljena za preuzimanje po izradi završnog 

financijskog izvješća LAG-a za 2017., odnosno do 28.02.2018.

Potrebno je opisati napredak u provedbi Evaluacijskog plana te opisati napredak u ostvarivanju postavljenih ciljnih vrijednosti pokazatelja u LRS.

PROVEDBA EVALUACIJSKOG PLANA



Podaci za 19.3.1.

Naziv planiranog 

projekta suradnje

Cilj i tematsko 

područje planiranog 

projekta suradnje

Vremensko razdoblje 

pripreme  projekta 

suradnje

Lokacija(e) pripreme 

planiranog projekta 

suradnje

Naziv(i) partnera u 

planiranom projektu 

suradnje

Datum donošenja 

odluke o pokretanju 

pripremnih aktivnosti

Datum donošenja 

Odluke o odobrenju 

pripreme projekta 

suradnje u AP

Ukupna odobrena 

potpora u AP (kn)

Ukupna odobrena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

Datum slanja 

Zahtjeva za potporu 

u AP

Ukupna tražena 

potpora u AP (kn)

Ukupno isplaćena 

potpora u AP (kn)

Ukupno  isplaćena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* po potrebi dodati redove

Naziv projekta 

suradnje

Cilj i tematsko 

područje projekta 

suradnje

Vremensko razdoblje 

provedbe projekta 

suradnje

Lokacija(e) provedbe 

projekta suradnje

Uloga LAG-a u 

projektu suradnje 

(nositelj ili partner)

Naziv(i) partnera u 

projektu suradnje

Tip projekta suradnje 

(međuteritorijalni ili 

transnacionalni)

Broj uključenih 

partnera u projekt 

(uključujući i LAG koji 

podnosi izvještaj)

Datum potpisivanja 

sporazuma o suradnji 

za provedbu projekta 

suradnje

Datum donošenja 

Odluke o odobrenju 

provedbe projekta 

suradnje  u AP

Ukupna vrijednost 

projekta suradnje 

(kn)

Ukupno tražena 

potpora u AP (kn)

Ukupno odobrena 

potpora u AP (kn)

Datum slanja 

Zahtjeva za isplatu u 

AP

Ukupno isplaćena 

potpore u AP (kn)

Ukupno isplaćena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* po potrebi dodati redove

Podaci za 19.3.2.

Podaci u tablicama odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće.

PODMJERA 19.3.



R. broj Opis Broj/iznos

1 Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 

zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0

2
Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 

zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a 0

3
Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i 

zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba 0

4

Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i 

zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba 

(broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 0

5

Ukupan broj radionica, sastanaka, seminara, treninga, studijskih 

putovanja, sajmova i slično vezano za provedbu LRS i/ili 

Programa ruralnog razvoja na kojima su sudjelovali zaposlenici, 

volonteri i članovi LAG- a 6

6
Ukupan broj sudionika na radionicama, sastancima, 

seminarima, treninzima, studijskih putovanjima, sajmovima i 

slično (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a) 6

7 Ukupan broj sastanaka vezano za tekući rad LAG-a (uključujući 

monitoring i evaluaciju, a isključujući u vezi LAG natječaja) 0

8
Ukupan broj sastanaka u vezi LAG natječaja 0

9 Ukupno tražena potpora za tekuće troškove (kn) 272.496,16

10 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (kn) 193.586,28

11
Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (EU dio)(kn) 174.227,65

12 Ukupno tražena potpora za plaće i naknade zaposlenih (kn) 227.173,79

13
Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade zaposlenih 

(kn) 164.092,23

14
Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade zaposlenih 

(EU dio)(kn) 147.683,01

R. broj Opis Broj/iznos

1
Ukupan broj aktivnosti organiziranih u svrhu provedbe 

animacijskih aktivnosti 0

2

Ukupan broj sudionika animacijskih sudionika LAG- a u 

organizaciji LAG-a (sukladno potpisnoj listi, ne uključujući 

procjenu broja sudionika) 0

Ukupan broj izrađenih promidžbenih materijala LAG-a* 0

Broj brošura/letaka o LAG-u

Broj brošura/letaka o LRS

Broj reklama

Broj ostalih promidžbenih materijala (navesti što)

4

Ukupan broj aktivnosti vezan uz pružanje pomoći potencijalnim 

korisnicima s područja LAG-a u svrhu pripreme projekata koji se 

planiraju provoditi putem LRS 0

5

Ukupan broj potencijalnih korisnika kojima je pružena pomoć u 

svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS 

(sukladno potpisnoj listi, ne uključujući procjenu broja 

sudionika) 0

6 Ukupan iznos tražene potpore za animaciju (kn) 0

7 Ukupan iznos isplaćene potpore za animaciju u AP (kn) 0

8 Ukupan iznos potpuno isplaćene EU potpore u AP (EU dio)(kn) 0

3

* Podatak je zbroj svih podkategorija promidžbenih materijala LAG-a

PODMJERA 19.4.

Tekući troškovi

Animacija

Podaci u tablicama odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće.



Potpis

MP

Izvješće sastavio (ime i prezime)

Marija Kuljerić

Potpis

Datum i mjesto

14.02.2018.   Preko

POTPIS

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

Ovlaštena osoba za zastupanje  (ime i prezime)

Marija Kuljerić


