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Lokalna akcijska grupa Srijem

Albert Varga, stručni suradnik

LAG Srijem
•

8. prosinca 2010. osnivačka skupština

•

osnovan kao multi-sektorsko partnerstvo javnog, poslovnog i civilnog sektora

•

87 članova (13 JLS-a)

•

8. srpnja 2013. Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa s Agencijom za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (2 Ugovorne godine)
raspoloživa sredstva: 900.000,00 kn

•
•

•
•

29. rujna 2015. Odluka o dodijeli sredstava iz Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć«
u okviru »Mjere 19 LEADER - CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Raspoloživa sredstva: 371.238,70 kn
3. studenog 2016. Odluka o privremenom odabiru LAG-a Srijem za Podmjeru 19.2.,
19.3. i 19.4.
Raspoloživa sredstva:
8.565.596,95 kn
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Grad Ilok
Grad Vinkovci
(za područje naselja
Mirkovci)
Grad Vukovar
(za područje naselja
Sotin i Lipovača)
Općina Bogdanovci
Općina Borovo
Općina Lovas
Općina Negoslavci
Općina Nuštar
Općina Stari Jankovci
Općina Tompojevci
Općina Tordinci
Općina Tovarnik
Općina Trpinja

Površina: 771,48 km2

Broj stanovnika: 43.053

Uloga LAG-a Srijem u potpori
poljoprivrednicima i pokretanju novih
projekata
•
•
•
•
•
•
•

Informiranje i savjetovanje poljoprivrednika vezano uz Program ruralnog razvoja
RH 2014.-2020. te povezivanje s drugom bitnim dionicima (umrežavanje)
Poticanje međusektorske suradnje
Osiguravanje sredstava te raspisivanje i provođenje natječaja iz Podmjere 19.2 za
prijavu projekata poljoprivrednika i drugih prihvatljivih prijavitelja
Kontrola odobrenih projekata na LAG razini (APPRRR delegira dio ovlasti i obveza
LAG-ovima)
Povezivanje poljoprivrednika s korisnicima (njihovih usluga i/ili proizvoda) na
područjima drugih LAG-ova
..
Napomena: Na natječaje koje raspisuje LAG Srijem mogu se prijaviti isključivo
prijavitelji koji imaju stalno prebivalište ili su registrirani ili imaju podružnicu unutar
područja LAG-a Srijem
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Lokalna razvojna strategija LAG-a Srijem i
Podmjera 19.2.

• Definirana dva cilja i 5 mjera:

• Cilja A: Konkurentna poljoprivredna proizvodnja
Mjera:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
• Cilj B: Razvoj usluga i poboljšana kvaliteta života
Mjera:
7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu

Hvala na pažnji!
www.srijem.info
www.facebook.com/lagsrijem
E-mail: albert.varga@srijem.info
Mob: 099/299 8414

Vinkovci, 13. prosinca 2016.

3

