Na temelju članka 26. stauta Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, Skupština Lokalne akcijske grupe
„Središnja Istra“ na XIV. sjednici dana 10. travnja 2019. godine usvaja
IZVJEŠĆE O RADU
Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“
za 2018. godinu
Izvješće o radu LAG-a „Središnja Istra“ obuhvaća pregled svih provedenih aktivnosti u 2018. godini.
LAG „Središnja Istra“ svoje je djelovanje u 2018. godini usmjerio na aktivnosti sukladno sljedećim
kategorijama:
1. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014-2020,
1.1. Podmjera 19.2. Programa ruralnog razvoja – priprema i raspisivanje LAG natječaja
1.2. Podmjera 19.3. Programa ruralnog razvoja – priprema za provedbu projekata suradnje:
1.2.1. Domaće od malih nogu
1.2.2. The Malvaisa Myth
1.3. Podmjera 19.4. Programa ruralnog razvoja – tekući troškovi i animacija
2. PROJEKT INSiGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies,
3. PROJEKT ENSURE – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas,
4. UMIJEĆE PRIPREME TRADICIJSKE SLASTICE PAZINSKI CUKERANČIĆ,
5. REDOVNE AKTIVNOSTI.

1. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014-2020
1.1. Podmjera 19.2. Programa ruralnog razvoja – priprema i raspisivanje LAG natječaja
Nastavno na odluku o odabiru LAG-a od strane APPRRR-a iz 2017. godine kojom je LAG-u „Središnja
Istra“ dodijeljeno sveukupno 9.819.870,48 HRK za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. iz Programa
ruralnog razvoja, LAG „Središnja Istra“ krenuo je u proces pripreme i raspisivanja LAG natječaja, a kako
slijedi:
- S ciljem pripreme djelatnika LAG-a i članova Upravnog odbora LAG-a za raspisivanje LAG natječaja i
odabira projekata temeljem istoga, početkom ožujka 2018. godine održana je edukacija na kojoj su
vanjski stručnjaci prisutne detaljno proveli kroz sve faze procesa. Ujedno su na 1/2018 sjednici
Upravnog odbora izabrani članovi povjerenstava i donesene sve odluke koje prethode raspisivanju
natječaja.
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27. ožujka 2018. godine, LAG „Središnja Istra“ je raspisao i na web stranici objavio prvi LAG
natječaj za mjeru 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladan
istoimenoj operaciji 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.
U travnju 2018. godine djelatnici LAG-a su organizirali animacijske radionice na terenu kako bi
potencijalnim korisnicima predstavili natječaj i informirali zainteresirane o svim detaljima istoga.
Radionice su održane na području općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Motovun, Karojba, Tinjan,
Sveti Lovreč, Poreč (za korisnike s područja Poreča, Vrsara i Funtane), Višnjan, Pazin, Sveti Petar i
Šumi, Žminj.
Do natječajem definiranog roka, pristiglo je sveukupno 25 prijava za koje je, nakon odrađenih analiza i
ocjenjivanja provedenih u razdoblju od svibnja do listopada, utvrđeno kako sve udovoljavaju zadanim
kritierijima i mogu biti preporučene za financiranje.
Sukladno velikom broju pristiglih kvalitetnih prijava te preporukama Ministarstva poljoprivrede, LAG
„Središnja Istra“ pristupio je procesu izmjena Lokalne razvojne strategije 2014-2020. Izmjene su
obuhvatile smanjenje broja uključenih mjera s 14 na 4 za koje je izgledno kako će postojati uvjeti za
raspisivanje natječaja te interes korisnika za prijavu na iste. Mjere sukladne Programu ruralnog razvoja
koje su prijedlogom izmjena uključene jesu: 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava“, 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
gospodarstava“, 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“ i 7.4.1. „Ulaganja
u poretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te vezanu infrastrukturu“. Izmjenama je LAG-u dodijeljena
ukupna financijska alokacija ostala ista – 7.481.806 HRK.
U studenom 2018. Skupština LAG-a usvojila je izmjene Lokalne razvojne strategije 2014-2020 i iste
predala na odobrenje nadležnim institucijama čime su stvoreni uvjeti za donošenje odluka o odabiru
projekata. Predmetnim odlukama dodijeljeno je sveukupno 25 pojedinačnih potpora namijenjenih
malim poljoprivrednicima u iznosu od 111.678,00 HRK odnosno sveukupno 2.791.950 HRK.
U prosincu 2018. održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati provedenog LAG
natječaja.
1.2. Podmjera 19.3. Programa ruralnog razvoja – priprema za provedbu projekata suradnje:
1.2.1. Domaće od malih nogu

-

-

Kao dio pripreme za provedbu projekta „Domaće od malih nogu“ na kojem će LAG „Središnja Istra“
sudjelovati zajedno sa ostalim LAG-ovima s područja Istarske županije, odrađeni su koordinacijski
sastanaci s partnerima na kojima su definirane projekte aktivnosti te vezani budžet projekta. –
Sukladno tome, LAG „Središnja Istra“ je u procesu pripreme prijave za odobrenje i financiranje
projekta te će zahtjev za potporu biti podnesen do kraja godine.
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1.2.2.
-
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The Malvasia Myth

Kao dio pripreme za provedbu projekta „The Malvasia Myth“, LAG „Središnja Istra“ je održavao
redovite koordinacijske on-line sastanake s predstavnicima uključenih partnera na projektu iz Italije
Grčke i Španjolske s ciljem definiranja projektnih aktivnosti vezanog budžeta projekta.
U svibnju 2018., LAG „Središnja Istra“ je sudjelovao na susretu partnera u Parmi, Italiji. Susret
je obuhvatio 23. izdanje Festivala malvazije koji je okupio mnogobrojne proizvođače vina iz
Italije i ostalih zemlja partnera. Uz podršku udruge Vinistra, na susretu je sudjelovao vinar
Kristijan Damijanić, a partneri su imali priliku kušati i malvazije iz Benvenuti, Fakin, Arman i
Ferenac vinarija. LAG “Središnja Istra”, uz pomoć članice Davorka Šajine, područje je
predstavio i putem degustacije i radionice izrade Pazinskog cukerančića.
LAG „Središnja Istra“ je u procesu pripreme prijave za odobrenje i financiranje projekta te će zahtjev za
potporu biti podnesen do kraja godine.
1.3. Podmjera 19.4. Programa ruralnog razvoja – tekući troškovi i animacija

-

Kako bi se osiguralo pravodobno postupanje sukladno pravilnicima i preporukama nadležnih tijela,
LAG „Središnja Istra“ redovito je i aktivno sudjelovao na koordinacijskim sastancima i radionicama s
Ministarstvom poljoprivrede i ostalim LAG-ovima s područja RH, a kako slijedi:
Edukacija LAG-ova za provedbu natječaja za tip operacije 6.3.1. u organizaciji Agencije za
plaćanja (Zagreb: siječanj 2018.),
o Radionica Natječaj za tip operacije 19.3.1., 19.3.2., 19.4.1. u organizaciji Ministarstva
poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj i LAG-a Vinodol (Novi Vinodolski: lipanj 2018.)
o Radionica Razmjena iskustava u provedbi natječaja LAG-ova u organizaciji Hrvatske mreže za
ruralni razvoj i LAG-a More 249 (Tisno: srpanj 2018.),
o Radionica Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja – analiza provedbe Mjere 19 unutar Programa
ruralnog razvoja u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoja i LAG-a
Marinianis (Višnjica: listopad 2018.)
S ciljem refundacije utrošenih sredstava za tekuće troškove i animaciju, LAG „Središnja Istra“ redovito
je pripremao i podnosio kvartalna izvješća o radu prema nadležnim institucijama, a kako slijedi:
o 1/2018 zahtjev za povrat sredstava – ožujak 2018.
o 2/2018 zahtjev za povrat sredstava – srpanj 2018.
o 3/2018 zahtjev za povrat sredstava – rujan 2018.
o 4/2018 zahtjev za povrat sredstava – prosinac 2018.
o

-
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2. PROJEKT INSiGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies
Ulaskom u drugu godinu provedbe INSiGHTS projekta iz programa transnacionalne suradnje Interreg
Dunav, aktivnosti na ovom projektu su intenzivirane i konkretizirane. Osim nastavka izrade Razvojne
turističke strategije područja turističkih zajednica središnje Istre, Motovuna i Žminja 2018-2025, započete su
aktivnosti na realizaciji pilot akcije projekta, a kako slijedi:
- U ožujku 2018., LAG „Središnja Istra“ sudjelovao je na radnom susretu projektnih partnera u mjestu
Lenti u Mađarskoj. Susret je bio usmjeren na edukaciju u području mogućnosti primjene inovativnih
rješenja u unaprjeđenju turističke ponude ruralnih krajeva u skladu s načelima održivosti.
- Također u ožujku 2018, LAG „Središnja Istra“ u suradnji s suradnicima na projektu - Turističkom
zajednicom središnje Istre, Turističkom zajednicom općine Motovun i Turističkom zajednicom općine
Žminj organizirali su predstavljanje nacrta Razvojne turističke strategije i edukaciju za iznajmljivače u
svrhu što kvalitetnije pripreme za nadolazeću sezonu.
- U sklopu provedbe projekta, LAG „Središnja Istra“ je sudjelovao u izradi vodiča primjera dobre prakse
održivog turizma diljem Europe, a s ciljem poticanja daljeg razvoja održivog turizma na projektom
vezanom području i šire. Među istaknutim primjerima nalaze se i dva primjera iz Istarske županije: Istra
Outdoor i ECOmode program.
- Kao dio provedbe pilot akcije projekta, u lipnju 2018. je, u suradnji s prethodno navedenim turističkim
zajednicama, odrađeno snimanje promotivnih turističkih fotografija s ciljem stvaranja galerije
promotivnih turističkih fotografija koje u fokus stavljaju prirodnu i kulturnu baštinu te promoviraju
iskustveni i aktivni turizam te tradicionalnu gastronomiju kao dominantnu turističku ponudu područja.
- Kako bi se osigurala održivost rezultata projekta te usuglasio model upravljanja budućeg turističkog
razvoja uključenog područja, LAG „Središnja Istra“ u listopadu 2018. organizirao je koordinacijski
sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, turističkih
zajednica te predstavnici privatnog sektora.
- Kao rezultat višemjesečnog rada, u listopadu 2018. godine, uspostavljena je interaktivna
turistička karta dostupna na poveznici: www.authentic-istria.com. Karta je obuhvatila prikaz
biciklističkih i trail staza te dodatnog sadržaja na i u blizini staza kao što su eno-gastronomska
ponuda, prirodni lokaliteti, primjerci kulturne baštine te sportski i avanturistički sadržaji.
- Prva prilika za predstavljanje novoizrađene interaktivne karte bila je za vrijeme trajanja
Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu (ISAP) u listopadu gdje se je LAG „Središnja Istra“ uključio u
organizaciju biciklističke utrke Od lokve do lokve. Biciklijada je poslužila kao tzv tour & picnic
projektni događaj gdje su na terenu predstavljene odrađene aktivnosti i one čija se realizacija očekuje
ubrzo.
- U listopadu 2018., djelatnici LAG-a „Središnja Istra“ sudjelovali su na 7. godišnjem EUSDR forumu u
Sofiji, Bugarskoj gdje su predstavljali INSiGHTS partnerstvo.
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Interkativna karta predstavljana je i u okviru Edukacije za iznajmljivače održane u studenom 2018. u
Pazinu u organizaciji Turističke zajednice središnje Istre.
Zahvaljujući redovitim sastancima s grupom lokalnih dionika i vanjskim stručnjacima, u
studenom 2018. izrađen je nacrt Razvojne turističke strategije područja turističkih zajednica
središnje Istre, Motovuna i Žminja 2018-2025. Nakon razdoblja konzultacija i dorade nacrta
dokumenta, očekuje se kako će konačna verzija biti formirana do kraja 2018. godine.
Pretposljednji susret partnera u sklopu provedbe projekta održao se je u studenom u Komarnu,
Slovačkoj. Djelatnici LAG-a „Središnja Istra“ sudjelovali su na radnom sastanku kako bi se
pravovremeno pripremili za ulazak u posljednje razdoblje provedbe projekta, a ujedno su partnerima
predstavili dosadašnje rezultate i odrađene projekte aktivnosti.
S ciljem redovitog izvještavanja o aktivnostima projekta, LAG „Središnja Istra“ je pripremio tri
izdanja projektnog newslettera i to u ožujku, lipnju i listopadu. Newsletter je putem e-maila poslan
članovima grupe lokalnih dionika te je objavljen na web i Facebook stranici LAG-a.
S ciljem refundacije utrošenih projektnih sredstava, LAG „Središnja Istra“ je pripremao i podnosio
polugodišnja izvješća o radu prema nadležnim institucijama (siječanj 2018., srpanj 2018.)
S obzirom da INSiGHTS projekt s provedbom završava u lipnju 2019. godine, a zahvaljujući
uspostavljenim dobrim odnosima s partnerima na projektu i ostvarenim dobrim rezultatima na terenu,
LAG „Središnja Istra“ je započeo koordinacijske razgovore kako bi se definirale teme i aktivnosti za
prijavu druge faze odnosno nastavka INSiGHTS projekta na isti program.

3. PROJEKT ENSURE – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas,
Projekt ENSURE iz programa Europa za građane u 2018. godini aktivnosti je temeljio na radnim susretima
usmjerenih na razmjenu iskustava partnera na temu sudjelovanja uključenih organizacija i građana u
provedbi projekata iz različitih EU fondova i programa, a kako slijedi:
- LAG „Središnja Istra“ bio je domaćin 2. susreta partnera na projektu koji se je održao u
razdoblju od 11. do 13. travnja 2018. godine na području LAG-a „Središnja Istra“. Tijekom
trodnevnog boravka, partneri iz Slovenije, Poljske, Italije, Mađarske, Srbije, Rumunjske,
Bugarske, Latvije, Crne Gore, Grčke, Španjolske, Češke te Hrvatske sudjelovali su u debati na
temu položaja lokalnih proizvoda unutar otvorenog tržišta EU, prenijeli su iskustva iz svojih
zemalja o ruralnim parlamentima i LAG-ovima, a imali su priliku upoznati se s radom i
projektima LAG-a “Središnja Istra” i LAGUR/FLAG “Istarski švoj”. S ciljem promocije
područja, LAG „Središnja Istra“ je u program uključio i organizacije i gospodarstva s područja.
- Predstavnici LAG-a „Središnja Istra“ sudjelovali su na susretu partnera u mjestu San Lorenzo de El
Escorial u Španjolskoj u lipnju 2018. godine. Susret je bio usmjeren na razvijanje alata za uspostavu što
kvalitetnije veze između lokalnog i europskog nivoa; predstavljene su tako pojedinosti lokalnih
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akcijskih grupa i lokalnih razvojnih strategija s toga područja, a partneri su ujedno razmatrali
mogućnosti uključivanja mladih u europske projekte putem Erasmus+ programa.
Predstavnici LAG-a „Središnja Istra“ sudjelovali su na susretu partnera u Peasru, Italiji i listopadu 2018.
Susret je bio usmjeren na razmatranje rezultata aktualnih programa unutar Zajedničke poljoprivredne
politike te sagledavanje perspektive za budućnost, odnosno iznošenje prijedloga novih propisa za
budućnost CAP 2021-2027.

4. UMIJEĆE PRIPREME TRADICIJSKE SLASTICE PAZINSKI CUKERANČIĆ
Službenim uvrštenjem „Umijeća pripreme tradicijske slastice Pazinski cukerančić“ na listu nematerijalnih
kulturnih dobara RH u prosincu 2017. godine, LAG „Središnja Istra“ kao nositelj zaštite obvezao se je na
provođenje sustava mjera zaštite koje se odnose na poticanje očuvanja i promociju kulturnog dobra te
prenošenje umijeća pripreme na mlađe generacije. Sukladno tome, LAG „Središnja Istra“ u 2018. godini
proveo je sljedeće promotivne aktivnosti:
- Kao početak provedbe spomenutih mjera zaštite, LAG „Središnja Istra“ je 19. siječnja 2018.
godine održao prezentaciju Umijeća pripreme Pazinskog cukerančića kada je osim predstavljanja
same zaštite, upriličena i simulacija izrade Pazinskih cukerančića te izložba cukerančića koje su
za tu priliku pripremale žene iz područja cijele središnje Istre. Usto su prisutni dobili priliku
podijeliti svoje recepture te sjećanja na prakse pripreme cukerančića u njihovim obiteljima.
- Na cooking show-u u sklopu Promohotela – međunarodnog sajma prehrane, pića i opreme za turizam
održanog u Poreču u veljači 2018., LAG „Središnja Istra“ predstavio je Pazinski cukerančić i
mogućnosti upotrebe kulturne baštine u turističke svrhe.
- Kao novost turističke ponude grada Pazina, a u organizaciji Turističke zajednice središnje Istre i
Contineo turističke agencije, uveden je besplatan razgled grada Pazina jednom tjedno tijekom srpnja i
kolovoza. Kao dodatak obilasku, uključena je i degustacija lokalnih proizvoda među kojima i pazinskih
cukerančića. Informacija o zaštiti i mjestima gdje je pazinske cukerančiće moguće kušati i kupiti
uključene su i u turističke promotivne materijale.
- Na ovogodišnjoj – 22. manifestaciji Slatka Istra u Vižinadi održana je prezentacija izrade Pazinskog
cukerančića na kojoj su okupljeni mogli saznati sve o umijeću pripreme Pazinskog cukeračića,
sudjelovati u oblikovanju cukerančića i kušati finalni proizvod u kombinaciji s vinima lokalnih vinara.
Tijekom 2018. godine, LAG „Središnja Istra“ pripremio je dvije prijave za dodjelu sredstava kojim će
se osigurati provedba daljnjih promotivnih aktivnosti vezanih uz umijeće pripreme Pazinskog
cukerančića čiji se rezultati očekuju početkom 2019. godine:
o Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara za 2019. godinu – Ministarstvo
kulture
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o

Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za
unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije - Švicarsko-hrvatski program suradnje

5. REDOVNE AKTIVNOSTI
-

-

LAG „Središnja Istra“ u 2018. godini redovito je održavao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kako
bi članove pravovremeno obavijestio o svim aktivnostima te donosio odluke nužne za svakodnevno
funkcioniranje LAG-a, a kako slijedi:
o 1/2018 sjednica Upravnog odbora – 22.3.2018.
o 2/2018 sjednica Upravnog odbora – 10.7.2018.
o 3/2018 sjednica Upravnog odbora – 14.11.2018.
o 4/2018 sjednica Upravnog odbora – 20.11.2018.
o (5/2018 sjednica Upravnog odbora – u planu za 17.12.2018.)
o XII. sjednica Skupštine – 14.112018.
o (XIII. sjednica Skupštine – u planu za 17.12.2018.)
LAG „Središnja Istra“ redovito je sudjelovao i na drugim aktivnostima usmjerenim na dodatnu
edukaciju zaposlenika, uspostavljanje suradnje i partnerstava u provedbi budućih aktivnosti i projekata
LAG-a, a kako slijedi:
o Radionica CBA analiza (Pula: ožujak 2018.)
o Predstavljanje 2. natječaja u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion (Zagreb:
travanj 2018.)
o Posjet predstavnika općine Posušje, Bosna i Hercegovina (Pazin: svibanj 2018.)
o Koordinacijski sastanak LAG-ova i LAGUR-a s pograničnog područja Hrvatske, Italije i
Slovenije (Marezige, Slovenija: lipanj 2018.)
o Sastanak s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović (Pula: rujan 2018.)
o Posjet LAS-a Dolina Soče, Slovenija (Pazin: listopad 2018.)
o Koordinacijski sastanak LAG-ova i LAGUR-a s pograničnog područja Hrvatske, Italije i
Slovenije (Poreč: studeni 2018.)
o Tečaj Osposobljavanje za službenika za zaštitu osobnih podataka (Zagreb: prosinac 2018.)
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