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IZVJEŠTAJ O RADU LAG-a MOSLAVINA ZA 2020. GODINU
Na slijedećim je stranicama prikazan rad Lokalne akcijske grupe „Moslavina“(u daljnjem tekstu:
LAG) u 2020. godini (u daljnjem tekstu: izvještajno razdoblje).

Voditeljica LAG-a Moslavina
Anica Lenart

Uvod
LAG Moslavina osnovan je 23. ožujka 2012. godine u Garešnici. LAG je, na inicijativu
JLS s LAG područja, osnovalo 20 članova, (12 JLS, 4 tvrtke i 4 udruge), a članstvo u LAG-u je
otvoreno svim subjektima na području koje LAG obuhvaća. LAG djeluje na području djelova tri
županije: Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke, a obuhvaća gradove:
Čazmu, Garešnicu, Ivanić-Grad, Kutinu (osin naselja Janja Lipe) i Popovaču te općine Dubravu,
Hercegovac, Kloštar-Ivanić, Križ, Lipovljane, Veliku Ludinu i Veliku Trnoviticu. Na
Izvanrednoj izbornoj Skupštini LAG-a, održanoj 27.6.2017. u Kutini, došlo je do određenih
promjena u tijelima LAG-a te je izabran i novi predsjednik
LAG je neprofitna organizacija kojoj je glavni cilj razvoj ruralnog područja koje obuhvaća.
Definirani razvojni ciljevi LAG-a, prema novom Statutu su:
- donošenje i provođenje lokalne razvojne strategije, djelovanjem u skladu načela LEADER
programa i CLLD smjernicama za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području jedinica
lokalne samouprave koje su članice LAG-a.
LEADER pristup je metoda ruralnog razvoja koji se primjenjuje u svim zemljama članicama EU
i na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. LEADER potiče
ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica uz povećanje konkurentnosti poslovnog
sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih odluka, zaštitu prirodne i
kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama.
CLLD (eng. Community Led Local Development - lokalni razvoj vođen od strane zajednice) je
mehanizam za uključivanje lokalnih razvojnih dionika i partnera, uključujući predstavnike
civilnog društva, lokalne gospodarske dionike te predstavnike javnog sektora, u izradu i
provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u budućem održivom
razdoblju. CLLD se provodi putem integriranih i višesektorskih strategija lokalnog razvoja,
dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale te uključuju inovativne razvojne
mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.
Glavna svrha LAG-a je poticati primjenu načela LEADER programa te CLLD smjernica za
integrirani održivi razvoj u ruralnim područjima, te provedba Lokalne razvojne strategije.
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Tijela LAG-a su:
1. Skupština: svi redovni članovi LAG-a
2. Predsjednik LAG-a: Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine i 2 dopredsjednika;
- Marko Magdić i Josip Bilandžija.
3. Upravni odbor LAG-a:
1. Zlatko Babić, predsjednik
2. Marko Magdić, dopredsjednik
3. Josip Bilandžija, dopredsjednik
4. Aida Sučić, član
5. Mirjana Zorko, član
6. Anđelko Kopecki, član
7. Maja Angjal, član
8. Janko Kezele, član
9. Biserka Stojić, član
10. Goran Kordić, član
11. Ivana Posavec Krivec, član
12. Zdravko Andri, član
13. Tatjana Bertek, član
14. Emina Burek, član i
15. Lovro Miklaužić, član.
4. Nadzorni odbor LAG-a:
1. Josip Mišković, predsjednik
2. Dinko Pirak, član
3. Javor Bojan Leš, član
4. Vesna Glavica Svoboda, član
5. Zlatko Hrastić, član
6. Gordana Derežić, član
7. Jozefina Kranjčec, član.
5. Ured za tehničku i stručnu podršku (tijelo osnovano u 2015.g, a čine ga zaposlenice LAG-a)
Voditeljica LAG-a je Anica Lenart, a sjedište LAG-a se nalazi u iznajmljenom uredu na
adresi Tržna 8, Kutina. LAG je u 2020. godini u prosjeku imao 2,5 zaposlene osobe. Osim
stalnozaposlene voditeljice LAG-a, u LAG-u su radile i dvije stručne suradnice Marta Klopček i
Evelyn Muhvić (do srpnja 2020. godine).

Članstvo LAG-a
Prilikom osnivanja, LAG je brojio 20 članova. Tijekom posljednjih osam godina
djelovanja u LAG se učlanilo 107 nova člana (tvrtki, obrta, udruga, zaklada, fizičkih osoba), a iz
LAG-a je istupilo 21 članova (zbog gašenja pravnih subjekata, stavljanja u mirovanje ili
isključivanja zbog neplaćanja članarine) te LAG sada broji 107 članova.
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Od ukupno 107 članova LAG-a „Moslavina“ 70 članova LAG-a su redovni članovi. Od
toga 23 člana LAG-a pripada javnom sektoru (JLS, RA, TZ i druge javne institucije), 23 člana
dolazi iz civilnog sektora (udruge, zaklada) i 24 člana dolazi iz gospodarskog sektora (tvrtke,
obrti, OPG). To znači da su u redovnom članstvu LAG-u podjednako zastupljena sva tri sektora.
LAG ima i 19 pridruženih članova iz redova pravnih osoba, a u LAG je učlanjeno i u njegovim
aktivnostima sudjeluje još i 18 fizičkih osoba, odnosno građana s područja LAG-a.
LAG je član LEADER mreže Hrvatske (zastupnik LAG-a u istoj gđa. Ivana Posavec
Krivec, službena zamjena Anica Lenart) i Hrvatske mreže za ruralni razvoj (zastupnik LAG-a u
HMRR-u gdin. Željko Filipović, službena zamjena Anica Lenart).

Redovni sastanci LAG-a
Tijekom izvještajnog razdoblja održane su četiri sjednice Upravnog odbora (10. veljače u
Kutini, 19. travnja online Sjednica, 24. lipnja u Kutini te 30. rujna u Kutini), te jedna sjednica
Nadzornog odbora (30. rujna u Kutini). Održana je i Redovna izvještajno programska Skupština
LAG-a u, 30. rujna u Kutini. Također je održano i devet radnih sastanaka s predstavnicima JLS u
vezi brendiranja Moslavine kao jedinstvene turističke destinacije te inicijative oko potpisa
Sporazuma u vezi istog (20. svibnja u Garešnici, 25. svibnja u Čazmi, 25. svibnja u Dubravi, 25.
svibnja u Kloštar Ivaniću, 25. svibnja u Velikoj Ludini i 25. svibnja u Popovači, 27. svibnja u
Križu, 27. svibnja u Ivanić-Gradu i 28. svibnja u Bereku).

Aktivnosti LAG-a
U ovom je izvještajnom razdoblju LAG organizirao ili sudjelovao u organizaciji različitih
aktivnosti, čiji se detaljan popis nalazi u prilogu ovog izvještaja (Prilog 1). Zbog epidemiološke
situacije uzrokovane pandemijom u vezi virusa COVID-19, veliki dio planiranih aktivnosti nije
se održao ili se održavao online putem.
Kroz izvještajno razdoblje LAG je sudjelovao u projektima i aktivnostima za koje smatra
da su doprinijeli ostvarivanju zadanih ciljeva te će u budućnosti biti na korist JLS i ostalim
članovima LAG-a. Provedbom LEADER mjere - Podmjere 19.4. LAG je nastavio s osnovnim
aktivnostima; raspisom LAG natječaja, provedbom projekta suradnje, informiranjem,
animacijom, edukacijom te razmjenom iskustava. Početkom 2020. završena je obrada 3. LAG
natječaja, za potpore velikim PG-ovima, sukladan TO 4.1.1. iz PRR u kojima je LAG podijelio
potpore za 17 PG-ova ukupne vrijednosti 2,95 milijuna kuna. Raspisan je, obrađen te podijeljene
odluke o odabiru kroz 4. LAG Natječaj za društvenu infrastrukturu JLS-ovima, sukladan TO
7.4.1. iz PRR u iznosu od cca 540.000,00 kn (za 2 JLS koje nisu ostvarile potporu na prvom
raspisanom natječaju za društvenu infrastrukturu). Također je sredstvima ostvarenim sustavom
nagrađivanja LAG raspisao 5. LAG Natječaj za potpore malim PG, sukladan TO 6.3.1. iz PRR
kroz koji su osigurane potpore za još 15 malih PG-ova.
Održano je i nekoliko sastanaka vezanih za zajednički nastup TZ i JLS s područja LAG-u
u promidžbi Moslavine kao jedinstvene turističke destinacije. Planira se projektno udruživanje
turističkih zajednica i potpisivanje Sporazuma o suradnji u zajedničkoj promidžbi regije
Moslavine.
LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, tel: 044/633-655
mob.: 091 44 320 10, e-mail: anica.lenart@lag-moslavina.hr , web: www.lag-moslavina.hr

Tržna 8, 44 320 Kutina
OIB: 60897556678

LAG je početkom rujna 2020. godine pripremio i prijavio drugi projekt suradnje na temu
ruralnog turizma, pod nazivom „Turizmom razvijamo područje“ kroz koji se planira izraditi
Brand strategija Moslavine, odnosno strateški dokument potreban za zajedničku promidžbu
područja. Kroz isti je planirana razmijenila iskustva s drugim LAG-ovima u brendiranju područja
(LAG-ovi Međimurski doli i bregi, Baranja, Srijerm, Papuk i Virovitički prsten) kao i predstavili
dobri primjeri prakse. Počela je i provedba projekta suradnje, a do kraja godine izabran je
izvođač za izradu Brand strategije, tvrtka Size d.o.o. iz Zagreba. Također su izrađeni i među
partnerima razmijenjeni promotivni materijali potrebni za provedbu i promidžbu samog projekta
te je u Kutini održana početna konferencija projekta suradnje.
Voditeljica LAG-a i/ili stručne suradnice u LAG-u sudjelovale su na potrebnim
sastancima u vezi ruralnog razvoja i LEADER pristupa u organizaciji MPS, APPRRR,
Zagrebačke županije, LEADER mreže Hrvatske, HMRR-a i drugih LAG-ova, a većina radionica
se u drugoj polovici godine, zbog epidemioloških mjera održavala online putem.
Na Internet i Facebook stranici LAG-a, mogu se pronaći svi potrebni podaci o LAG-u,
kao i svi aktualni EU natječaji, ali i ostale potrebne informacije o ruralnom razvoju i LEADER
pristupu, kao i zanimljive vijesti. Također se transparentno objavljuje i sva potrebna
dokumentacija LAG-a.

Kratko financijsko izvješće LAG-a
Prema članku 42. Statuta LAG-a, financijsko poslovanje LAG-a vodi se preko
transakcijskog računa u skladu s računovodstvenim propisima kojima se uređuje način vođenja
računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijski plan izvještajnog razdoblja u manjoj je mjeri odstupao od planiranog, i što se
tiče prihoda, ali i što se tiče rashoda, odnosno prihoda i rashoda je bilo nešto manje od planiranih
za 2020. godinu, ali obzirom da su razlika planiranog i ostvarenog prihoda mala, nije se išlo u
rebalans proračuna. Jedan od razloga manjih prihoda i rashoda od planiranih je i situacija
uzrokovana pandemijom te manje aktivnosti i troškova od planiranih.
Prema Financijskom izvješću (Prilog 2.) ukupni prihodi LAG-a (članarine, prihodi iz
LEADER mjere te kamate) iznose 675.400,00 kn. Ukupni rashodi LAG-a (plaće, troškovi
provedbe projekta suradnje, najamnina, režijski troškovi, reprezentacija, promidžba, edukacija te
troškovi ostalih provedenih aktivnosti) iznosili su 519.097,00 kn. To znači da je LAG u
izvještajnom razdoblju imao višak prihoda od 156.303 kn. Višak je veći od uobičajenog jer je
isplata jedne rate prvog projekta suradnje kasnila i umjesto u 2019.g., kada je nastao trošak,
isplata je bila početkom 2020. godine. Utvrđeni višak prihoda iz 2020. godine proknjižen je u
fond rezervi i koristiti će se za daljnje predfinanciranje projekata suradnje (iste je potrebno prvo
provesti, pa tek nakon provedbe svih aktivnosti može se zatražiti povrat sredstava, ostvaren kroz
Podmjeru 19.3.) te pokrivanje troškova u tekućoj godini.
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