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INICIJATIVA ZA OSNIVANJE LAGUR-a

Dana 19.11.2015.g. u Crikvenici održan je sastanak na temu mogućnosti osnivanja LAGUR-a.
Sastanku su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava sa područja LAG-a
„VINODOL“ (predstavnici Grada Crikvenica, Grada Kraljevica, Grada Novi Vinodolski,
Općine Kostrena i Općine Vinodolske), predstavnici županijskih lučkih uprava i gospodarskog
sektora ribarstva sa područja LAG-a „VINODOL“. Od strane Ministarstva poljoprivrede,
Uprave ribarstva sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra, načelnica Sektora za upravljanje
EU fondovima u ribarstvu i djelatnik UR.
Sastanak je imao za cilj sazvati sve bitne dionike koji mogu sudjelovati u pripremnim radnjama
za osnivanje LAGUR-a kao i u samom osnivanju te im približiti sve mogućnosti koje im se
pružaju kroz LAGUR kao i potaknuti osnivanje LAGUR-a, partnerstva javnog, civilnog i
gospodarskog sektora u ribarstvu koje će kroz suradnju na projektima i inicijativama doprinijeti
održivom razvoju ribarskih područja.
1.b

PREZENTACIJA LAGURA NA GRADSKIM I OPĆINSKIM VIJEĆIMA

Voditeljica LAG-a „VINODOL“ Silvana Manestar na Općinskim i Gradskim vijećima
prezentirala je svrhu osnivanja LAGUR-a kao i mogućnosti koje će se pružati kroz LAGUR.

Na temelju prethodnih razgovora i prezentacije donesene su odluke od strana JLS da će kao
suosnivači sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog
sektora u svrhu osnivanja i djelovanja LAGUR-a.
2.a

OSNIVAČKA SKUPŠTINA LAGUR-a TUNERA

23.5.2016.g. u Crikvenici održana je sjednica Osnivačke skupštine LAGUR-a TUNERA.
Sjednici osnivačke Skupštine nazočilo je 14 (četrnaest) predstavnika gospodarskog, civilnog i
javnog sektora koji su sačinjavali Osnivačku skupštinu.
2.b

PRISTUPANJE ČLANICA JLS-a – OPĆINA FUŽINE I LOKVE

04.10.2016.g. održana je 2. sjednica skupštine LAGUR-a TUNERA na kojoj su LAGUR-u
pristupile dvije nove općine Fužine i Lokve.
3.
PRISTUP U NACIONALNU MREŽU LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U
RIBARSTVU
17.10.2016.g. pristupili članstvu u Nacionalnu mrežu lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.
4.
PRIJAVA NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE III.1. „PRIPREMNA
POTPORA“
Zahtjev za potporu u okviru mjere III. „Pripremna potpora“ podnesen je 31.10.2016.g.
Da bi zahtjev bio čim kvalitetnije pripremljen održan je čitav niz rasprava sa predstavnicima
gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora. Kroz razgovore se došlo do
informacija bitnih za izradu nacrta SWOT analize i potreba ribarstvenog područja. Također,
04.10.2016.g. po završetku 2. sjednice Skupštine LAGUR-a TUNERA održana je radionica na
kojoj se raspravljalo o pripremljenom nacrtu SWOT analize ribarstvenog područja LAGUR-a
TUNERA. Dobiveni komentari su razmotreni i uvršteni u konačnu verziju analize. Na radionici
je dogovoren i izabran prijedlog malog pilot projekta.
5.
IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU I
UKLJUČIVANJE DIONIKA
Po zaprimanju Odluke o dodjeli sredstava i potpisivanja Ugovora u okviru Mjere III.1.
„Pripremna potpora“ započelo se sa izradom LRSR.
Tijekom cijelog procesa izrade LRSR primjenjivao se pristup „odozdo prema gore“.
Sam proces izrade LRSR bio je javan i svima dostupan. Izrada LRSR sastojala se od dva dijela.
Prvi dio obuhvaćao je prikupljanje podataka u svrhu izrade analize stanje do kojih se je došlo
analiziranjem strateških dokumenata LAGUR područja kao i prikupljanja podataka putem mail
anketa. Anketirane su turističke zajednice, dječji vrtići, osnovne i srednje škole, županijske
lučke uprave, sportska ribolovna društva, ronilački klubovi i centri. Na dnevnoj bazi održavani
su tematski sastanci i konzultacije sa predstavnicima gospodarskog sektora ribarstva i fizičkim
osobama kako bi se dobio čitav niz korisnih informacija, prijedloga i kako bi se detaljnije
upoznali sa problemima s kojima se susreću u svom poslu.
U drugom dijelu izrade LRSR održane su dvije radionice. 06.04.2017.g. održana je radionica
u sklopu koje su sudionicima prezentiran tijek izrade strategije, dopunjena SWOT analiza u

kojoj su detaljno prepoznate snage, slabosti, prilike i prijetnje, nacrt strategije sa svim
potrebnim elementima, te su sudionici dali svoje prijedloge i komentare.
Održani su sastanci s predstavnicima svih jedinica lokalne samouprave u sastavu LAGUR-a,
koji su kroz razgovore tijekom sastanka, ukazali na svoje potrebe i ideje za razvoj područja
LAGUR-a.
Druga radionica održana je 27.04.2017.g. na kojoj su definirane mjere, koje će se uvrstiti u
LRSR.
Svi uključeni dionici imali su priliku predlagati moguće izmjene i dopune Strategije. Prijedlozi
za izmjene i dopune mogli su se davati tijekom izrade Strategije i to u usmenom obliku, u
direktnom, ili telefonskom razgovoru, i u pismenom obliku, putem pošte i e-pošte. Također
nacrt strategije dostavljen je svim članovima LAGUR-a na koji su se oni mogli očitovati. Svi
pristigli komentari i prijedlozi su zaprimljeni i pregledani od strane zaposlenika LAGUR-a,
koji su nakon provedenih konzultacija sa stručnjakom za izradu LRSR, donijeli odluku o tome
što i na koji način treba promijeniti, dodati, ili ukloniti, u konačnoj verziji LRSR.

