3. godina provedbe

OBRAZAC ZA OPIS PROVEDBE INSTITUCIONALNE PODRŠKE
U 2018. GODINI
Naziv udruge

LEADER mreža Hrvatske

Djelatnost

Ruralni razvoj/ LEADER CLLD

Adresa

Kurilovac 1

Telefon

047 731 400

Službena adresa e-pošte

financije@lmh.hr

Telefaks

047 731 172

Mrežna stranica

www.lmh.hr

Osoba ovlaštena za zastupanje i dužnost koju obavlja
(predsjednik/-ca, direktor/-ica i sl.)

Milan Medić, predsjednik

OPIS PROVEDBE INSTITUCIONALNE PODRŠKE
od 1. travnja do 30. lipnja 2018. godine (drugo tromjesečje)
1. Navedite ishode/pokazatelje uspješnosti ostvarene u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2018. godine, a sukladno obrascu opisa plana provedbe
institucionalne podrške u 2018. godini koji je sastavni dio Ugovora o financiranju za navedeno razdoblje:
Planirani brojčani Ostvareni brojčani
pokazatelji za
pokazatelji u
Ishod/pokazatelj
Opis postignutog planiranog ishoda u izvještajnom razdoblju (od 1.4. do
razdoblje od 1.4.
razdoblju od 1.4.
uspješnosti
30.6.2018.)
do 30.6.2018.
do 30.6.2018.
godine
godine
Povećanje broja zaposlenih
Obzirom na financijsku situaciju, nije bilo novih zapošljavanja u organizaciji. U
(navedite ostvareni broj i za koja
slučaju financijskog poboljšanja, LmH planira zapošljavanje minimalno još jedne
0
0
radna mjesta te opišite doprinos
tih novih zaposlenika radu Vaše
osobe u 2018.
udruge u izvještajnom razdoblju)

Zadržavanje postojećih
zaposlenika
(navedite broj i nazive radnih
mjesta postojećih zaposlenika koji
su u izvještajnom razdoblju
doprinijeli radu Vaše udruge)

Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica organizacije - glavna stručnjakinja LmH za
EU politike ruralnog razvoja, vodeća osoba za pružanje tehničke pomoći
korisnicima na terenu te savjetnica u pregovorima s Ministarstvom poljoprivrede i
ostalim donosiocima odluka;
Marsela Rajković, financijska djelatnica - voditeljica projekta istraživanja urbane
primjene CLLD te voditeljica ureda i financijsko-administrativni tajnik LmH
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2

Tijekom ovog razdoblja (od 01.04.-30.06.2018.) provedeno je 2 sjednice Upravnog
odbora LmH (27.04. te 09.05.). Na sjednici u travnju donosile su se odluke vezane
uz pripremu izborne Skupštine LmH, provedbu Opće Uredbe (EU) o zaštiti
osobnih podataka, pripremilo Izvješće o radu UO te operativna i financijska
izvješća o radu LmH za proteklu godinu i prvo tromjesečje 2018. Sjednica u
svibnju bila je konstituirajuća sjednica UO koji je u istom sastavu reizabran od
strane Skupštine koja je isti pohvalila za visoku kvalitettu rada. Na sjednici je
donesena Odluka UO o predstavniku LmH u Nacionalnoj mreži Lokalnih akcijskih
grupa u ribarstvu. Izborna sjednica Skupštine LmH održana je 08.05. gdje su svi
članovi Upravnog odbora reizabrani na slijedeći dvogodišnji mandat, što je
razvidno pokazalo iznimnu koheziju organizacije te veliku aktivnost svih članova,
posebno u međusobnoj suradnji i razmjeni znanja i vještina. Izabran je i novi
Nadzorni odbor (2-godišnji mandat), dok predsjedniku, tajniku i dopredsjednicima
mandat, odprije, traje do 2020. godine.
Unapređenje
organizacijskog razvoja
(navedite ostvarene organizacijske
promjene u svrhu unapređenja
organizacijske učinkovitost kroz
planirane intervencije u
organizacijske procese u
izvještajnom razdoblju)

Unapređenje financijske
održivosti organizacije
(opišite provedene
samofinancirajuće aktivnosti,
ostvarene donacije građana i
privatnog/profitnog sektora te
proaktivnost Vaše organizacije u
ostvarivanju financijskih podrški iz
EU fondova u izvještajnom
razdoblju)

Broj članova LmH nije se promijenio, iako je nakon sjednice Skupštine pristiglo 4
nova zahtjeva za članstvom, a koji će se razmatrati na sjednicama u slijedećem
izvještajnom razdoblju.
U ovom izvještajnom razdoblju, LmH je surađivala s APPRRR-om na pripremi i
provedbi 5 radionica za LAG-ove koje je proveo APPRRR vezano uz izmjene liste
prihvatljivih troškova (uvođenje sustava pojednostavljenih troškova), izmjene
Pravilnika za provedbu Mjere 19, te aktivaciju podmjere 19.1, Mjere 19, projekti
suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Prva samostalna radionica LmH u 2018. je održana u razdoblju od 08. do 11.05. u
suradnji s LAG-om Mareta, u mjestu Luka na Dugom otoku. Radionica je bila
posvećena raspravi i postizanju konsenzusa LAG-ova vezano uz očitovanje na
izmjene Pravilnika i Liste prihvatljivih troškova; provedbu prvih LAG natječaja te
edukaciju o primjeni Opće Uredbe o zaštti osobnih podataka (GDPR) gdje su i svi
sudionici kako i pravne osobe (voditelji zbirki) stekli Uvjerenje o stečenim
znanjima.
Tijekom ovog radoblja provodile su se iznimno intenzivne konzultacije sa
APPRRR te članovima LmH usmenim putem, putem e-maila te putem društvene
mreže LmH (Spotbe) uz podloge za pripremu, donošenje odluka UO i Skupština
LAG-a, provedbu LAG Natječaja. Intenzivne konzultacije su se provodile i s FLAGovima vezano uz izmjene LRSR i primjenu regulative za prve FLAG natječaje, pri
čemu su uočeni brojni nedostaci i nepravilnosti u radu Uprave ribarstva. Tijekom
ovog razdoblja dalje se razvijala iznimna kohezija među članstvom, ali i APPRRRom, jačanje suradnje i razmjene informacija, te kapaciteta za provedbu LEADERCLLD-a u RH.
Institucionalna potpora koristila se za financiranje plaće glavne tajnice LmH (dok
se druga osoba financira iz drugih potpora i vlastitim sredstvima).
LmH i dalje intenzivira pritisak na Min.poljoprivrede za pokretanje Mjere 20,
podmjere 20.2 Programa ruralnog razvoja 2014-2020 vezano uz pružanje
tehničke pomoći korisnicima Mjere 19, jer je LmH jedina organizacija u RH koja
pruža istu na svakodnenvoj razini, iz čega bi se mogao financirati dio naših
organizacijskih troškova, ali velik dio aktivnosti prema korisnicima sada pokrivamo
iz članskih uplata. MP i dalje nije završilo izradu Pravilnika i prateće

Utjecaj na društveni razvoj i
podsektor (programsko
područje) u kojem djeluje
Vaša udruga
(opišite provedene aktivnosti
sudjelovanja u zagovaranju i
praćenju provedbe javnih politika
važnih za razvoj civilnoga društva i
programskog područja u kojem
djeluje Vaša udruga odnosno
provedbu projekata i programa
Vaše udruge kojima ste u
izvještajnom razdoblju doprinijeli
društvenom razvoju i
programskom području u kojem
djeluje Vaša udruga)

dokumentacije za provedbu podmjere 20.2 iako su za isto formirali Povjerenstvo
te tražili očitovanje članova (što je LmH, jedina od svih članova i učinila). MP je, na
terenskim radionicama vezanim uz provedbu M19, najavilo otvaranje natječaja
putem kojeg će se financirati projekti članova nacionalne Mreže za ruralni razvoj
(LmH je član), no, do sada se ništa nije provelo po tom pitanju.
LmH, u suradnji s ostalim članovima Platforme Dobra ekonomija, priprema i
prijavu na natječaj Nacionalne zaklade za tematske mreže, što bi trebalo osigurati
održivost LmH nakon isteka Institucionalne potpore.
Tijekom drugog tromjesečnog razdoblja 2018. LmH je, u stalnim kozultacijama sa
članstvom, intenzivno surađivala s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju (dalje: APPRRR) na izmjenama Lokalnih razvojnih strategija
(dalje: LRS) kako bi se iste prilagodile za provedbu prvih LAG natječaja (važno je
napomenuti kako je po prvi put od 2008. godine, od kada je započela priprema za
primjenu LEDAER-a u RH, napokon ista i krenula u implementaciju –
decentralizirano odlučivanje o odabiru projekata na LAG razini).
U ovom razdoblju LmH je intenzivno surađivala s APPRRR-om na pripremi
ukupne dokumentacije za prvi LAG natječaj (provedba tipova operacija u LRS
sukladnih tipu operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja).
Intenzivna suradnja se odvila i u izradi alata za odabir projekata koji je izrađen na
podlogama LmH za praćenje rada LAG-ova sukladno čl. 32. i 34. Uredbe (EU)
1303/2013.
Također, intenzivna suradnja se provodila u pripremi uvođenja novog sustava za
Zahtjev za povrat sredstava, pri čemu je (nakon godina inzistiranja LmH) po prvi
puta isti pojednostavljen, odnosno implementiran je sustav Pojednostavljenih
troškova (Simplified Cost Option) te uveden paušalni povrat 15% neizravnih
troškova. Također, na traženje LmH, došlo je do Izmjena i dopuna Pravilnika za
provedbu Mjere 19, a kako bi se LAG-ovima pojednostavnio rad, izmjene LRS i
umanjilo administrativno opterećenje. LmH je tijekom ovog izvještajnog razdoblja
u suradnji s APPRRR-om, pripremila i otvaranje prvog natječaja za provedbu
projekata suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, odnosno aktivaciju
Podmjere 19.3, Mjere 19. Navedene promjene raspravljene su i na
koordinacijskom sastanku u Ministarstvu poljoprivrede (Zagreb, 02.05.2018.) te
dostavljeno očitovanje od strane LmH temeljem intenzivnih konzultacijskih
procesa s LAG-ovima pisanim putem i na radionici LmH.
Većina prijedloga LmH za poboljšanje nove liste prihvatljivih troškova za podmjeru
19.4 te Izmjene i dopune Pravilnika za provedbu Mjere 19, prihvaćena je od strane
APPRRR-a i Ministarstva poljoprivrede, no suprotno traženju LmH
Min.poljoprivrede je odbilo provesti vrednovanje provedbe LEADER-a u
međuevaluacijskom razdoblju na način EU metodologije procjene dodane
vrijednosti LEADER-a u RH, već će ono biti svedeno na razinu samo minimalnih
izvještajnih zahtjeva Europske komisije.
Na incijativu LmH, tijekom ovog izvještajnog razdoblja Agencija je provela 5
radionica, u suogranizaciji s LAG-ovima na terenbu (u organizaciji sudjelovala
LmH).
U ovom izvještajnom razdoblju, na inicijativu LmH, izrađen je Prijedlog novog
Pravilnika za provedbu podmjere 20.2 koji je preduvjet za pokretanje rada
naconalne Mreže za ruralni razvoj (pri MP).

2 sjednice UO;
1 sjednica
Skupštine;
5 radionica
APPRRR za
primjenu LPT i PM
19.3 (LmH
suradnik);
1 radionica LmH za
jačanje kapaciteta
LAG-ova u
provedbi LAG
Natječaja i primjeni
GDPR (planirano
40 sudionika)

2 sjednice UO;
1 sjednica
Skupštine;
5 radionica
APPRRR za
primjenu LPT i PM
19.3 (LmH
suradnik);
1 radionica LmH za
jačanje kapaciteta
LAG-ova u
provedbi LAG
natječaja i primjeni
GDPR
(prisustvovalo 45
sudionika)

Povećanje broja
članova/članica udruge
(navedite broj novih članova/-ica te
je li i zašto u izvještajnom
razdoblju došlo do povećanja ili
smanjenja broja članova/-ica)

Uspostavljanje suradnih i
partnerskih odnosa s
drugim organizacijama

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja LmH je bila predavač na radionicama
namijenjenim primjeni LEDAER-a u Makedoniji (projekt „Building Capacities to
sustain the development of Local Action Groups in the EU integration proces“,
BUILDLAG; IPARD II), koje je provela u suradnji s nositeljima projekta,
organizacijama: CeProSard, Makedonija i Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación iz Španjolske.
LmH je sudjelovala na međunarodnoj radionici Odjela za evaluaciju Europske
komisije (Evaluation Helpdesk Europske Komisije) posvećenoj provedbi
LEADER/CLLD-a na EU razini „Showing the added value of LEADER/CLLD
through evaluation“ (Helsinky, 16.-19.05.) gdje je LmH imala posebno izlaganje
vezano za provedbu evaluacije u RH i razvila suardnju s kolegama iz ruralnih
mreža, LAG-ova, Agencija za plaćanje i Ministarstva iz drugih zemalja EU.
Nastavno na navedeno, na radionici je LmH provela detaljne konzultacije s
predstavnicima evaluacijskih odjela DG Agri i DG Mare kako bi se dogovorila
metodologija provedbe evaluacije dodane vrijednosti LEADER/CLLD-a u
Hrvatskoj, a u cilju što kvalitetnijeg programiranja provedbe za slijedeće
programsko razdoblje. LmH se obvezala istu provesti na razini RH, u narednom
razdoblju, budući Ministarstvo poljoprivrede nije pokazalo interes.
LmH je sudjelovala na godišnjoj konferenciji Mreže za ruralni razvoj Slovenije
(25.05., Lenart, Slovenija), pri čemu se razvila koordinacija u razvoju metodologije
vrednovanja LEADER-a na razini Rep. Hrvatske i Rep. Slovenije, što će se
detaljno dogovoriti na Festivalu Slovenskih LAG-ova u rujnu 2018.
Tijekom ovog razdoblja LmH je sudjelovala na 5. sjednici Odbora za praćenje
Programa ruralnog razvoja, pri čemu su prisutni izvješćeni i o izmjenama
Operativnog programa kao i promjenama kriterija te novog regulatornog okvira za
brojne tipove operacija, u vrhu poboljšanja provedbe istih.
I tijekom ovog razdoblja, LmH je kontinuirano, na dnevnoj bazi, pružala tehničku
pomoć LAG-ovima i FLAG-ovima (ujedno, provela i svoje učlanjenje u nacionalnu
mrežu FLAG-ova), u uskoj koordinaciji s APPRRR-om. LmH je kreirala i sustav
ujednačene metodolgije za izmjene Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, te
intezivirala pritisak na Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva, za konačno
odobrenje FLAG-ova iz drugog natječajnog kruga.
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja LmH je, kao jedini izvjetitelj, provodila analize
te procjene stanja provedbe primjene LEADER/CLLD-a u RH.
I tijekom ovog razdoblja LmH je pokazala kako je najrelevantniji izvor pružanja
tehničke pomoći FLAG-ovima i LAG-ovima te svim drugim korisnicima Mjere
LEADER Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo te Mjere 19 Programa
ruralnog razvoja u Hrvatskoj, kao i ključan sukreator politike provedbe
LEADER/CLLD-a u RH.
LmH ima 43 člana (od čega 33 LAG-a/FLAG-a i 10 stručnih
organizacija/institucija). Broj članova se u ovom tromjesečnom razdoblju nije
mijenjao. Očekuje se povećanje broja članova u slijedećem izvještajnom razdoblju
(LAG-ovi i FLAG-ovi).
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja LmH je, sudjelovanjem u projektu te
prijenosom znanja i vještina, uspostavila međunarodnu suradnju s organizacijama
i LAG-ovima te JLS Makedonije (Fondacija ETERA, CeProSard, Grad Tetovo,

43

43

civilnoga društva u RH
odnosno međusektorske
suradnje
(navedite organizacije i/ili
institucije s kojima ste i na koji
način u izvještajnom razdoblju
uspostavili suradne/partnerske
odnose odnosno međusektorsku
suradnju)

Grad Gostivar, LAG Prespa i dr.), te intenzivirala suradnju s Mrežom za ruralni
razvoj Slovenije i Univerzitetom u Ljubljani na pripremi metodologije vrednovanja
dodane vrijednosti (evaluacije) provedbe LEADER/CLLD programa.
Razvijena je i suradnja s predstavnicima DG Agri te DG Mare kao ELARD-om
(europska LEADER mreža) vezano uz analizu i izvještavanje o stanju provedbe
LEADER/CLLD-a u RH te programiranje za slijedeće programsko razdoblje 2021.2027. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja LmH razvija i sve kvalitetniju suradnju i
usuglašavanje stavova o provedbi LEADER/CLLD-a u RH s Hrvatskom mrežom
za ruralni razvoj (HMRR).
Nastavljena je i dalje uska suradnja s organizacijama iz Platforme za Dobru
ekonomiju, s kojima je planira zajednička prijava na natječaj Nacionalne zaklade
za Tematske mreže. Također, jedan od glavnih partnera LmH je i ZEF (Zadruga
za etično financiranje) s kojom provodimo za sada jedini sustav predfinanciranja
rada LAG-ova u RH. U izvještajnom razdoblju smo usko surađivali na mobilizaciji
LAG-ova i JLS u ruralnom području za kupovinu Tesla banke, kao i investicije u
kupnju prve vjetroelektrane u vlasništvu članstva ZEF-a.

2. Opišite u najviše 150 riječi na koji način je institucionalna podrška omogućila Vašoj udruzi iskorak u kvalitetnijem utjecaju na javne politike i
razvoj podsektora u kojem djelujete i/ili civilnoga društva u cjelini te navedite postignuća koja ste ostvarili u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018.
zahvaljujući institucionalnoj podršci (navedeno će biti dostupno javnosti)
Institucionalna potpora je omogućila daljnje jačanje i djelovanje LmH kao vodeće nevladine mreže za ruralni razvoj u RH, što je bilo iznimno važno u ovom
izvještajnom razdoblju radi promjene regulatornog okvira implementacije LEADER/CLLD programa u RH, pojednostavljenje administrativnog opterećenja te
pokretanje stvarne implementacije (prvi LAG natječaji nakon 10 godina uvođenja LEADER-a u RH).
Institucionalna potpora nam je omogućila provođenje detaljnih analiza potreba članstva i ciljanih korisnika u definiranju LEADER-CLLD mjere, pripremi
metodologije za implementaciju te pružanje svakodnevne tehničke pomoći, kao i nezavisnu suradnju i izradu preporuka provedbenim tijelima u RH i tijelima
Europske komisije, posebno odjela za evaluaciju DG Agri i DG Mare, za unaprjeđenje provedbe Mjere 19 te Mjere 20, podmjere 20.2. PRR kao i Mjere
LEADER/CLLD OPPR.
Institucionalna potpora omogućila nam je kvalitetno sudjelovanje u postupcima kreiranja politika provedbe Preograma ruralnog razvoja i Operativnog
programa za pomorstvo i ribarstvo kroz suradnju u radu Povjerenstava, postupku konzultacija s nadležnim tijelima te sudjelovanje u radu Odbora za praćenje
provedbe Programa ruralnog razvoja.
Institucionalna podrška je također omogućila da LmH postane najrelevantniji izvor pružanja tehničke pomoći LAG-ovima i FLAG-ovima te svim drugim
korisnicima Mjera LEADER/CLLD Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u Hrvatskoj.
3. Što biste istaknuli kao najveći uspjeh Vaše organizacije tijekom razdoblju od 1.1. do 30.6.2018., a što kao najveći problem?
LmH je jedina organizacija u RH koja pruža aktivnu platformu za stalnu komunikaciju korisnika i tijela nadležnih za provedbu LEADER-CLLD-a u Republici
Hrvatskoj i jedina organizacija koja pruža svakodnevnu tehničku pomoć korisnicima i dionicima u provedbi LEADER/CLLD-a. U ovom polugodišnjem radoblju
zasigurno su najznačajnija postignuća provedba intezivnih konzultacijskih procesa uz konsenzus dionika za smanjenje administrativnog opterećenja i
poboljšanje regulatornog okvira za provedbu LEDAER/CLLD-a putem 2 operativna programa, priprema provedbenog okvira i otvaranje prvih LAG natječaja
konačno nakon 10 godina provedbe LEADER/CLLD-a u RH.
Najveći uspjeh LmH tijekom ovog razdoblja je daljnje jačanje unutarnje kohezije organizacije, intenzivni konzultacijski procesi i prijenos znanja i vještina
između članova te s nadležnim provedbenim/kontrolnim tijelom, pri čemu se pri čemu se LmH jasno profilirala u najjaču organizaciju za provedbu
LEADER/CLLD-a u RH.
Najvećim problemom u prvoj polovici 2018. smatramo i dalje izostanak kvalitetne primjene mogućnosti koja se pruža Republici Hrvatskoj, putem provedbe
mjera tehničke pomoći u okviru Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, odnosno izostanak rada nacionalne Mreže za
ruralni razvoj i nacionalne Mreže FLAG-ova. Obe mreže treba pokrenuti Min.poljoprivrede kao obavezne mehanizme provedbe tehničke pomoći i uključivanja

dionika u provedbu politike ruralnog razvoja i razvoja pomorstva. Upravo zbog sporosti i namjerne sabotaže sudioničkog procesa od strane Min.poljoprivrede
nije provedeno odobrenje svih FLAG-ova za provedbu LEADER/CLLD-a u RH, niti izradu novog regulatornog okvira za rad nacionalnih mreža unutar
Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.
Sve ovog uvjetuje izostanak mogućnosti korištenja financijskih sredstava za jačanje kapaciteta i koordinaciju rada dionika oba operativna programa. U ovom
razdoblju postalo je razvidno kako, posebno Uprava ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede, nema kapaciteta za pripremu i implementaciju LEADER/CLLD
programa/mjere što značajno usporava rad korisnika i stavlja ih u uvjete velike nesigurnosti u radu. Navedena Uprava nema razvijenu komunikaciju s
korisnicima niti stručnjacima, što dovodi do nepravilnosti u radu i primjeni regulatornog okvira nacionalne i EU razine za implementaciju Operativnog
programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Opći izostanak komunikacije i konzultacija s Ministarstvom poljoprivrede vezano uz programiranje okvira
primjene LEADER/CLLD-a uvjetuje nesigurnost korisnika, nositelja provedbe, u održivost njhovih organizacija i strateških razvojnih smjernica za razdoblje
2021.-2027.
4. Navedite broj i strukturu izravnih i neizravnih korisnika/korisnica obuhvaćenih provedbom aktivnosti Vaše udruge u razdoblju od 1.1. do
30.6.2018. (navesti podatke za sve aktivnosti koje je udruga provodila):
Broj djece (do 14. g.)

Broj
odraslih (od 31. g.)

Broj mladih (od 15. - 30.g.)

Broj ostalih

Ukupno

40

0

45

0

0

0

Ž

M

∑

Ž

M

∑

Ž

M

∑

izravni

0

0

0

3

2

5

28

12

neizravni

0

0

0

0

0

0

0

0

5. a) Opište način uključivanja volontera/volonterki u aktivnosti udruge u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018. i popunite tablicu
U ovom izvještajnom razdoblju su volontirali samo članovi upravnih i nadzornih tijela LmH: 12 članova Upravnog odbora te 4 člana predsjedništva (predsjednik
+ 3 regionalna zamjenika) najaktivnije volontiraju u organizaciji. Ako tome dodamo i članove Nadzornog odbora, koji osim obavljanja svoje temeljne dužnosti
aktivno volontiraju u LmH, možemo reći kako organizacija koristi skupinu od oko 20 volontera – što se obično ne prikazuje kao formalan volonterski rad.

6. a) Ukupan broj objava u medijima o radu udruge u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018.
(priložite popis objava ili poveznica na objave u medijima)

0

6. b) Ukupan broj objava na mrežnoj stranici udruge u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018.
(uključujući društvene mreže, ako je primjenjivo)

4 objave na web stranici
10 objava na Facebook stranici
Na internoj društvenoj mreži www.spotbe.com/LmH (sa
separatnim spotovima: LmH za članove, LmH za
LEADER/CLLD u ribarstvu, LmH za LAG-ove odobrene u
Mjeri 202, IPARD (koja se mora pratiti 5 godina od zadnje
isplate) te u 33 spota svakog LAG-a u članstvu LmH,
provedeno je više od 150 objava (ponekad i po 3-5 objava
dnevno). Ista društvena mreža je referentna informacijskokomunikacijska platforma članstva, posebno za dostavu
sve dokumentacije organizacije i za provedbu ESI fondova
te pripadajućeg regulatornog okvira te svakodnevne
informacije koje se, prema općim i specifičnim upitima,
saznaju u izravnoj komunikaciji ureda i APPRRRa/Ministarstva poljoprivrede ili nekih drugih tijela nadležnih

za provedbu ESI fondova i razvojnih politika RH/EU.
6. c) Ukupan broj posjeta mrežne stranice udruge u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018.
U

Ozlju

, 16.07.

28.455

2018.
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
Milan Medić, predsjednik

_________________________________

Napomena:
Opisno i financijsko izvješće potrebno je postaviti na modul za izvještavanje na www.financijskepodrske.hr zajedno sa prilozima koji dokumentiraju
provedene aktivnosti odnosno prikazane troškove.
Popunjene obrasce potrebno je postaviti u otvorenom formatu (.doc i .xls), a prateću dokumentaciju skeniranu u .pdf formatu (izuzev primjerka
promotivnog materijala koji se dostavlja poštom).
Nakon što postavite popunjene obrasce i prateću dokumentaciju, potrebno je ispisati potvrdu autorizacijskog koda koju ćete potpisanu i ovjerenu
dostaviti putem pošte.
Upute o načinu postavljanja izvješća i prateće dokumentacije možete preuzeti na www.financijskepodrske.hr

