
Godišnje izvješće za godinu: 2018.

Naziv LAG-a: LAG Mareta

Adresa sjedišta (ulica, grad): Silba 412, Silba

Područni ured Zadar

Špire Brusine 10/1, Zadar

OIB: 16531418012

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

Ime i prezime predsjednika LAG-a: Mladen Varenina

095-4808080

023-207096

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

Mrežna stranica: www.lagmareta.hr

Ukupan broj stanovnika koje obuhvaća LAG: 87.346; 15.875 bez naselja Zadar

Površina LAG-a (ako je primjenjivo): 438,12 km2

Ukupan broj zaposlenih na puno radno vrijeme 

(neodređeno i određeno): 3

Ukupan broj zaposlenih na nepuno radno vrijeme 

(neodređeno i određeno): 0

Ukupan broj osoba na stručnom osposobljavanju bez 

zasnivanja radnog odnosa: 0

Ukupan broj volontera LAG-a: 0

Ukupan broj članova LAG-a: 42

Od toga predstavnika javnog sektora: 15

Od toga predstavnika civilnog sektora: 11

Od toga predstavnika gospodarskog sektora: 16

Ukupan broj članova UO LAG-a: 9

Od toga predstavnika javnog sektora: 2

Od toga predstavnika civilnog sektora: 4

Od toga predstavnika gospodarskog sektora: 3

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



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

1. 1. TO 1.1.1 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"6.3.1 9 1.001.632,50 9 1.001.632,50 0 0,00

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.

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 APRedni broj i naziv LAG natječaja

Tip operacije iz 

Programa koji 

je sukladan 

tipu operacije 

iz LRS 

Ukupno odobrena  

potpora (kn)

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

Ukupno 

(potpuno+djelomi

čno)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+djelomi

čno)isplaćena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

Ukupno  odbijena 

potpora (kn)

Ukupan broj 

odbijenih prijava

Ukupno tražena potpora 

(kn)

Ukupan broj 

zaprimljenih 

prijava

Ukupno odobrena 

potpora u AP (EU 

dio) (kn)

PODMJERA 19.2. - PROVEDBA

* po potrebi dodati redove

Prijave na LAG natječajima u godini n-1



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

0 0 0

 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

Projekti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (AP) u godini n-1 Za potpuno isplaćene projekte navesti broj projekata po tipu korisnika

PODMJERA 19.2. - PROVEDBA

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)

** 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

4A

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

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



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

PROVEDBA EVALUACIJSKOG PLANA

19.2, 19.3 i 19.4 usvojena u lipnju 2016. godine, a usklađenje LRS s iznosom potpore sukladno Ugovoru usvojeno je u prosincu 2017.g.

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 (5) na kojima se 

pratila provedba LRS (interni monitoring LRS) te se o istome redovito izvješćivao Upravni odbor i Skupština (7 sastanaka UO i 3 Skupštine LAG-a, od čega se 4 UO sastanka te 1 Skupština odnose na odlučivanje 

vezano uz LAG natječaje), pri čemu su troškovi sastanaka većinski financirani vlastitim sredstvima odnosno sukladno internim odlukama LAG-a.

LAG Mareta je u 2018. godini proveo 1 natječaj sukladno LRS - LAG natječaj za TO 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (TO sukladan 6.3.1.). Za navedeni natječaj Upravni odbor LAG-a je 

donio odluke o odabiru projekata 23. studenog 2018., te je stručna služba LAG-a u procesu unošenja cjelokupne dokumentacije provedenog natječaja u Agronet i slanja prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju.

Tijekom 2018. godine LAG Mareta je proveo nekoliko strukturnih promjena. 20. travnja 2018. godine, osim usvajanja novog Statuta LAG-a, Skupština je donijela Odluku o promjeni obuhvata LAG-a (uključivanje 

naselja Zadar u obuhvat LAG-a). 02. kolovoza 2018. Upravni odbor donosi odluku o osnivanju Područnog ureda Zadar kako bi omogućili što kvalitetniji rad s dionicima s obzirom na izrazitu geografsku rascjepkanost 

LAG-a i slabu prometnu povezanost između otoka međusobno te otoka i kopna, Područni ured Zadar odmah započinje s radom. Također, 24. kolovoza Skupština LAG-a donosi Odluku o promjeni sjedišta LAG-a, te 

se samo sjedište preselilo iz Preka, otok Ugljan u Silbu, otok Silba. Dodatno je LAG promijenio i strukturu stručne službe odnosno zaposlenika LAG-a, osim Voditeljice koja se nije mijenjala, te od svibnja 2018. godine 

ima potpuno nove zaposlenike. Ukupno su tijekom godine zaposlene dvije nove osobe, a od kraja kolovoza 2018. i 1 osobu za zamjenu radnice na porodiljnom dopustu te LAG s krajem 2018. godine ima sveukupno 3 

popunjena radna mjesta na puno radno vrijeme.

Upravni odbor LAG-a Mareta pokrenuo je proces 1. Izmjene LRS 24. kolovoza 2018. s ciljem unošenja promjena o širenju obuhvata LAG-a na naselje Zadar, usklađivanja s promjenama nacionalnih pravilnika za 

provedbu pojedinih tipova operacija, te promjena u akcijskom i financijskom planu koje prvenstveno prate navedene promjene te imaju za svrhu djelomičnu optimizaciju procesa provedbe LRS s obzirom da je za 

provedbu LAG natječaja s krajem 2018. godine preostalo svega 18 mjeseci. Tijekom procesa izmjene LRS održane su konzultacije s lokalnim dionicima – putem e-maila, telefonske te individualne konzultacije. 

Ukupno je 20 dionika direktno sudjelovalo u konzultacijskom procesu. Izrada dokumenta izmjenjene LRS s Dodacima je završena te je njeno usvajanje planirano za siječanj 2019. godine.

U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je započeo pripremne aktivnosti za provedbu podmjere 19.3.  te se pripremaju dva projekta suradnje koja će tijekom 2019. Godine biti prijavljena na TO 19.3.2. LAG je pripremu 

provodio vlastitim sredstvima te nije tražio financiranje iz TO 19.3.1. Projekt suradnje 1: Revitalizacija tradicijske baštine i razvoj inovativnog pristupa promociji i marketingu tradicijskih proizvoda u svrhu stvaranja 

mogućnosti za razvoj kratkih lanaca nabave.  Obzirom na činjenicu kako je u LRS determinirana činjenica da tradicijski obrti i općenito, tradicijsko nasljeđe, zamiru na području LAG-a pod utjecajem globalizacije i 

novih razvojnih trendova, u svhu očuvanja nasljeđa i identiteta područja potrebno je jačati ljudske resurse putem stjecanja novih znanja i vještina koji će razviti proizvode i usluge koji se zasnivaju na tradicijskom 

nasljeđu LAG-a Mareta. Projekt suradnje 2: Jačanje kapaciteta za implementaciju LEADER/CLLD pristupa razvoju ruralnih područja. Cilj drugog tematskog područja suradnje je razvoj sustava upravljanja LAG-om i 

provedbom LRS, ujednačavanje procesa upravljanja, monitoringa i evalucije u svrhu jačanja aktivnosti animacije usmjerenih koheziji lokalne zajednice.

U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je, adekvatno i sukladno planu, koristio sredstva iz podmjere 19.4., provodio edukaciju zaposlenika i članova LAG-a za provedbu LRS i LEADER/CLLD metodologije te pružao 

savjetovanja lokalnim razvojnim dionicima za pripremu projekata za provedbu LRS. Važno je napomenuti da je dio aktivnosti vezano uz provedbu LRS LAG provodio bez trošenja sredstava iz 19.4. maksimalno 

racionalizirajući troškove (primjerice sastanci LAG administratora nemaju nikakve troškove, članovi/ce UO i Skupštine ne potražuju povrat putnih troškova za sudjelovanje u sjednicama, pojedine edukacije te 

savjetovanja i animacija koje se održavaju na području LAG-a također nemaju troškova i sl).

Zaposlenici i članovi LAG-a sudjelovali su u 1 aktivnosti usavršavanja i obrazovanja u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba koja je financirana vlastitim sredstvima, sukladno internim odlukama LAG-a, te se podaci 

ne navode u Tablici Podmjera 19.4. 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 je 9, od čega je LAG za 5 aktivnosti zatražio povrat iz podmjere 19.4., dok je provedba 4 aktivnosti financirana iz vlastitih sredstava LAG-a, sukladno internim odlukama LAG-a. 

(Poveznica s tablicom 19.4, kategorija Tekući troškovi, R. br. 5.)

Izuzimajući proces javnog savjetovanja o izmjeni Lokalne razvojne strategije, broj aktivnosti organiziranih u svrhu provedbe animacijskih aktivnosti je 3. Dodatno su provedena daljinska individualna savjetovanja s 

potencijalnim korisnicima (putem telefona, e-maila), a zbog geografske rascjepkanosti i iznimno loše povezanosti otoka s kopnom te međusobno. Najveći dio animacijskih aktivnosti vezan je uz provedbu podmjera u 

sklopu Mjere 6, prvenstveno tipova operacija sukladnim 6.3.1 i 6.4.1. Ukupan broj sudionika/ca animacijskih aktivnosti LAG-a, u ovom izvještajnom razdoblju, u organizaciji LAG-a, sukladno potpisnim listama bio je 

18. (Poveznica s tablicom 19.4, kategorija Animacija, R. br. 1. i 2.) Navedene aktivnosti su odrađene ljudskim kapacitetima LAG-a te po potrebi sufinancirane iz drugih izvora i vlastitim sredstvima, sukladno internim 

odlukama LAG-a, te za njih nije tražen povrat troškova. Dodatno je LAG organizirao 3 manifestacije na svom području u sklopu kojih su održani i sajmovi lokalnih proizvođača i prerađivača (Sajam proizvođača 

Mareta, Nin; Ugljanska smokvarica, Preko; Ninska smokvarica, Nin), čija je organizacija i provedba financirana iz drugih izvora te vlastitim sredstvima, sukladno internim odlukama LAG-a te se podaci ne navode u 

Tablici Podmjera 19.4. 

Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije promovirani su kroz objave na web stranicama te objave na Facebook stranicama LAG-a Mareta.

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 – 3 

aktivnosti; Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta – 18 

sudionika 

Doprinos Prioritetu 6/ FP 6B - Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima – 0 aktivnost; Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u 

ruralnim područjima – 0 sudionika.

Broj zaposlenih u LAG-u na dan 31. prosinac iznosio je 3 osobe na puno radno vrijeme. Financijski iznos u okviru cilja 2. TO 2.3.1 naveden u tablicama u okviru izvješća za podmjeru 19.4.

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 2018. godinu biti postavljena za preuzimanje po izradi završnog 

Financijskog izvješća LAG-a za 2018. godinu.



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

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

Podaci za 19.3.2.

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

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 5

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) 5*

8
Ukupan broj sastanaka u vezi LAG natječaja 8**

9 Ukupno tražena potpora za tekuće troškove (kn) 360.064,88

10 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (kn) 293.220,62

11 Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (EU dio) (kn) 263.898,56

12 Ukupno tražena potpora za plaće i naknade zaposlenih (kn) 278.973,21

13
Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade zaposlenih 

(kn) 234.279,69

14
Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade zaposlenih 

(EU dio) (kn) 210.851,72

*

Uključeni su: 5 sastanaka stručne službe u svrhu koordinacije 

rada i monitoringa provedbe LRS te 2 sjednice Skupštine i 3 

sjednice Upravnog odbora. Dodatne sjednice Skupštine i UO, na 

kojima se, osim o radu LAG-a, raspravljalo i odlučivalo u vezi LAG 

natječaja nisu ubrojane u ovoj kategoriji.

**

Uključeni su (za provedbu TO 1.1.1): 1 sastanak Povjerenstva za 

otvaranje prijava; 2 sastanka Ocjenjivačkog odbora (video-veza); 

1 sjednica Skupštine (usvajanje natječajne dokumentacije); 4 

sjednice UO (odobravanje natječajne dokumentacije te objave 

natječaja, Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje 

prijava, Odluka imenovanju Ocjenjivačkog odbora, odluke o 

odabiru projekata za TO 1.1.1). Navedene sjednice Skupštine i 

UO, osim za LAG natječaj, održane su i u svrhu tekućeg rada LAG-

a, ali su prikazane samo pod ovom stavkom.

PODMJERA 19.4.

Tekući troškovi

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



PODMJERA 19.4.

R. broj Opis Broj/iznos

1
Ukupan broj aktivnosti organiziranih u svrhu provedbe 

animacijskih aktivnosti 3

2

Ukupan broj sudionika animacijskih sudionika LAG- a u 

organizaciji LAG-a (sukladno potpisnoj listi, ne uključujući 

procjenu broja sudionika) 18

Ukupan broj izrađenih promidžbenih materijala LAG-a* 0

Broj brošura/letaka o LAG-u 0

Broj brošura/letaka o LRS 0

Broj reklama 0

Broj ostalih promidžbenih materijala (navesti što) 0

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) 0,00

7 Ukupan iznos isplaćene potpore za animaciju u AP (kn) 0,00

8 Ukupan iznos potpuno isplaćene EU potpore u AP (EU dio)(kn) 0,00

3

* Podatak je zbroj svih podkategorija promidžbenih materijala LAG-a

Animacija



Potpis

MP

Izvješće sastavio (ime i prezime)

Marija Kuljerić, Voditeljica

Potpis

Datum i mjesto

Silba, 14.02.2019.

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, Voditeljica


