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URBROJ: ___/2021   

Petrijevci, 30. prosinca 2021. godine 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Lokalne akcijske grupe Karašica, Skupština Lokalne 

akcijske grupe Karašica na svojoj 19. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2021. godine 

donijela je slijedeći: 

 

OPERATIVNI (AKCIJSKI) GODIŠNJI PLAN RADA LAG-A KARAŠICA ZA 2022. 

GODINU 

 

Članak 1. 

 LAG Karašica u 2022. godini planira provesti slijedeće aktivnosti: 

 izraditi Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Karašica za razdoblje 2023.-2027.,   

 nastaviti sa provedbom projekta iz podmjere 19.4. „Tekući troškovi i 

animacija“ u prijelaznom razdoblju 2021.-2022,, 

 nastaviti sa provedbom projekta i prijaviti nove projekte iz podmjere 19.3. 

„Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-ova“, 

 raspisati LAG Natječaj/e sukladno Planu provedbe LRS LAG-a Karašica 

2014.-2020., 

 uredno provoditi sve projekte na kojima je LAG Karašica u svojstvu korisnika 

ili partnera sukladno Ugovorima i Odlukama nadležnih tijela, 

 sustavno raditi na animiranju stanovništva LAG područja o LAG-u, LEADER 

programu, Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. (sa prijelaznim razdobljem 

2021. i 2022. godina) i drugim operativnom programima RH i sl., 

 motivirati članove i pomoći im prilikom apliciranja na natječaje iz mjera PRR 

u 2022. godini, 

 organizirati edukacije za članove i volontere na temu: upravljanje projektnim 

ciklusom, poslovni plan, strateško planiranje i dr., sukladno zainteresiranosti, 

 organizirati radionice i sastanke članova, volontera i drugih zainteresiranih 

fizičkih i pravnih osoba na različite teme vezane za ruralni i svaki drugi razvoj 

LAG područja, 

 sudjelovati na sastancima i radionicama koje će organizirati druge slične 

organizacije, APPRRR i Ministarstvo poljoprivrede, 

 organizirati studijska putovanja članova i volontera, 

 prezentirati LAG i članove LAG-a na sajmovima i sličnim manifestacijama, 

 u suradnji sa članstvom sudjelovati u organizaciji lokalnih manifestacija, 

 izraditi studije i druge dokumente koji će pridonijeti razvoju područja LAG-a, 

 sudjelovati u izradi razvojnih strategija i planova za novo programsko 

razdoblje 2021.-2027. na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini 

 aktivno sudjelovati pri provedbi Strategije urbane aglomeracije Osijek i javiti 

se sa svojim projektima ukoliko postoji mogućnost i potreba, 

 sudjelovati  i pomoći pri izradi Razvojnih planova JLS sa područja LAG-a, 

 nastaviti dobru suradnju sa potpornim institucijama, regionalnim 

koordinatorom, lokalnim razvojnim agencijama, Ministarstvom poljoprivrede, 

APPRRR, Osječko-baranjskom županijom i dr. 
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 sudjelovati u osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području 

Osječko-baranjske županije te stručno i materijalno pomoći ustroj udruge, 

sukladno mogućnostima LAG-a Karašica, 

 dodatno opremiti ured LAG-a uredskim namještajem i opremom, 

 redovito održavati sjednice Upravnog odbora i Skupštine LAG-a, 

 pomoći članovima pri prijavama na različite natječaje, sukladno mogućnostima 

LAG-a, 

 pomoći članovima LAG-a prilikom ustrojavanja proizvođačke organizacije i 

drugih sličnih udruženja, 

 prijaviti se na sve otvorene natječaje za koje članstvo i tijela LAG-a pokažu 

interes i izrade projekt, posebno na natječaje koji se financiraju iz ESF+, 

 redovito ažurirati Internet stranice LAG-a, te stranice na društvenim mrežama, 

 informirati širu javnost o aktivnostima LAG-a putem tiskanih i elektronskih 

medija i na drugi primjeren način, 

 izraditi i tiskati promidžbene materijale, 

 po potrebi zaposliti dodatni broj djelatnika na odobrenim projektima, 

 i druge aktivnosti o čemu odlučuju tijela LAG-a. 

 

 

Članak 2. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.1.2022. godine.   

 

 

 

                                     Predsjednik LAG-a Karašica: 

                    Krešimir Kašuba 
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