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LAGUR „Istarski švoj“ u 2021. godini je uz redovne aktivnosti najvećim dijelom provodio aktivnosti 

vezane uz provedbu i praćenje Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2014-

2020.  

VREMENSKO 
RAZDOBLJE 

A K T I V N O S T I 

SIJEČANJ ➢ Slanje Zahtjeva za dopunu zaprimljenim prijavama projekata u 
okviru Mjere 2. 

➢ Podnošenje Zahtjeva za odobrenje izmjena LRSR i popratne 
dokumentacije (4. 1. 2021.) 

➢ Posjet lokaciji operacije – Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin radi 
provedbe kontrole na terenu prije slanja Zahtjeva za isplatu  

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu u ime nositelja projekta Dječji vrtić Olga 
Ban Pazin (13. 1. 2021.) 

➢ Posjet lokaciji operacije –  Osnovna škola Vladimira nazora Pazin 
radi provedbe kontrole na terenu prije slanja Zahtjeva za isplatu  

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu u ime nositelja projekta Osnovna škola 
Vladimira Nazora Pazin (15. 1. 2021.) 

➢ Slanje D/O/I za Zahtjev za isplatu korisniku Dječji vrtić „Radost“ 
Poreč-Parenzo (21. 1. 2021.) 

➢ Slanje D/O/I za Zahtjev za isplatu korisniku Dječji vrtić-scuola dell' 
infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo (27. 1. 2021.) 

➢ Održavanje 1/2021 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a na 
kojoj je usvojena izmijenjena natječajna dokumentacija za Mjeru 
7. iz LRSR (19.-22. 1. 2021.) 

➢ Održavanje 1/2021 sjednice Upravnog odbora LAGUR-a na kojoj 
su donesene Odluke o odbiru projekata za Mjere 2. i 7. (Poreč, 
29. 1. 2021.) 

➢ Podnošenje prijave na Javni poziv za financiranje projekata/ 
programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, 
šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske 
županije za 2021. godinu – prijava projekata „Nastavak projekta 
„More od malih nogu“ u 2021.-toj godini“ i “Institucionalna i 
organizacijska potpora u 2021.-toj godini“ (27. 1. 2021.) 

➢ Provedba postupka jednostavne nabave „Konzultantske usluge – 
kontrola prijave projekata na FLAG natječaje za Mjeru 2. i 7. 

VELJAČA ➢ Slanje dokumentacije radi dodjele državne potpore male 
vrijednosti (5. 2. 2021.) 

➢ Održavanje 2/2021 (elektronske) sjednice Upravnog odbora 
LAGUR-a ( 8. - 10. 2. 2021.). Donošenje odluka o GFI-u, Izvješća o 
radu i Godišnjeg izvješća o provedbi LRSR za 2020. 

➢ Održavanje 2/2021 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a 
(10. - 12. 2. 2021.). Usvojen je GFI, Izvješće o radu i Godišnje 
izvješće o provedbi za 2020. godinu 

➢ Dostava Godišnjeg izvještaja o provedbi Lokalne razvojne 
strategije u ribarstvu Lokalne akcijsku grupe u ribarstvu „Istarski 
švoj“ za 2020. godinu (12. 2. 2021.) 
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➢ Održana je press konferencija za Odluke o odabiru projekata za 
Mjere 2. i 7. (Poreč, 15. 2. 2021.) 

➢ Priprema i slanje Izvještaja LAGUR-a o provedenom postupku 
odabira projekata u okviru Mjere 7. Upravljačkom tijelu (23. 2. 
2021.) 

➢ Priprema i slanje Izvještaja LAGUR-a o provedenom postupku 
odabira projekata u okviru Mjere 2. Upravljačkom tijelu (24. 2. 
2021.) 

➢ Posjet lokaciji operacije – Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč-Parenzo 
radi provedbe kontrole na terenu prije slanja Zahtjeva za isplatu  

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu u ime korisnika Dječji vrtić „Radost“ 
Poreč-Parenzo (25. 2. 2021.) 

➢ Izrada promotivnih materijala 
➢ Posjet lokaciji operacije – Dječjem vrtiću – Scuola dell' infanzia 

„Paperino“  

OŽUJAK ➢ Sudjelovanje na radnom sastanku hrvatskih LAGUR-a u Novalji (9. 
– 10. 3. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na sastanku Upravljačkog tijela i FLAG-ova na temu 
Provedba CLLD-a u programskom razdoblju 2014-2020 godine te 
priprema i programiranje CLLD-a za programsko razdoblje 2021-
2027 godine (on-line, 10. 3. 2021.) 

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu u ime korisnika Dječji vrtić – Scuola  dell' 
infanzia „Paperino“ (1. 3. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na NEORION finally event (on-line, 18. 3. 2021.) 
➢ Zaprimanje Odluka o isplati sredstava za Mjeru 3. 

TRAVANJ ➢ Sudjelovanje na radionici WWF + Blue Seeds (on-line, 7. 4. 2021.) 
➢ Sudjelovanje na predstavljanju nacrta Strategije razvoja ribarstva i 

marikulture u Istarskoj županiji za razdoblje od 2021 do 2027 
(Poreč, 15. 4. 2021.) 

➢ Stručno usavršavanje „Praktikum jednostavne nabave za sve 
naručitelje i korisnike EU projekata“ (on-line, 14. 4. 2021.) 

➢ Stručno usavršavanje „Građevinski radovi i javna nabava u RH“ 
(on-line, 16. 4. 2021.)  

➢ Zaprimanje Odluka o isplati sredstava za Mjeru 3. 

SVIBANJ ➢ Nabava opreme vezano za projekt Institucionalna i organizacijska 
potpora u 2021. godini 

➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 5.  
➢ Slanje dopuna za projekte iz Mjere 2. i 7. poslane od strane 

Upravljačkog tijela 

LIPANJ ➢ Sudjelovanje na sastancima s dionicima s područja  
➢ Sudjelovanje na predavanju "MRRFEU - EU fondovi 2021-2027 - 

Nove prilike" (on-line, 8. 6. 2021.) 
➢ Sudjelovanje na radionici „Strategija razvoja Općine Vrsar“ (Vrsar, 

25. 6. 2021.) 
➢ Sudjelovanje na radionici LEADER/CLLD u RH – praćenje i 

vrednovanje provedbe – „natrag na osnove“ (Trogir, 30. 6. – 3. 7. 
2021.) 
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➢ Savjetovanje vezano uz izmjene i dopune Pravilnika o provedbi 
postupka jednostavne nabave (Poreč, 5. 7. 2021.) 

➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 5.   

SRPANJ ➢ Sudjelovanje na radionici LEADER/CLLD u RH – praćenje i 
vrednovanje provedbe – „natrag na osnove“ (Trogir, 30. 6. – 3. 7. 
2021.) 

➢ Održavanje 3/2021 sjednice Upravnog odbora i 3/2021 sjednice 
Skupštine LAGUR-a (Poreč, 19. 7. 2021.) na kojoj je usvojena 4. 
izmjena LRSR 

➢ Provedba postupka jednostavne nabave „Evaluacija LRSR“ (JN 
01/2021) 

➢ Sastanak vezan za provedbu aktivnosti osnivanja prekograničnog 
udruženja operatora malog priobalnog ribolova unutar projekta 
Adri.SmArtFish (Poreč, 23. 7. 2021) 

➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 5.  
➢ Izrada Izvještaja o evaluaciji Lokalne razvojne strategije u 

ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za 
programsko razdoblje 2014–2020 

➢ Podnošenje Zahtjeva za odobrenje izmjena LRSR i popratne 
dokumentacije (20. 7. 2021.) 

➢ Izvješće o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 
razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2021.  

➢ Provedba postupka jednostavne nabave „Komentiranje 
natječajne dokumentacije za Mjeru 5. iz LRSR LAGUR-a“ 

KOLOVOZ ➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 5.  
➢ Održavanje 4/2021 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a ( 4. 

- 11. 8. 2021.) na kojoj je odobrena Natječajna dokumentacija za 
Mjeru 5. iz LRSR 

➢ Raspisivanje Natječaja za Mjeru 5. (12. 8. 2021.) 
➢ Održavanje informativnih radionica za Mjeru 5. iz LRSR (20. 8. 

2021., Žbandaj i Pazin) 
➢ Izrada Izvještaja o evaluaciji Lokalne razvojne strategije u 

ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za 
programsko razdoblje 2014 –2020 

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR 

RUJAN ➢ Održavanje 5/2021 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a ( 1.- 
9. 9. 2021.) na kojoj je usvojen Izvještaj o evaluaciji Lokalne 
razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu 
„Istarski švoj“ za programsko razdoblje 2014 –2020 

➢ Sudjelovanje na predstavljanju Nacionalnog plana razvoja otoka 
2021- 2027 i Registra otoka (NP Brijuni, 17. 9. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na Znanstvenoj konferenciji INTERREG ITACA 
projekta  - More i Ribarstvo, pristup vođen podacima (on-line, 17. 
9. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na SAFER konferenciji (on-line, 20. 9. 2021) 
➢ Sudjelovanje na radionici „Integrirani teritorijalni razvoj kroz 

primjenu LEADER/CLLD-a u RH u programskom razdoblju 2014-
2020 i 2021-2027“ (Medulin, 27. 9. 2021.) 
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LISTOPAD ➢ Zaprimanje prijava projekata za Mjeru 5.  
➢ Sudjelovanje na predstavljanju rezultata istraživanja digitalne 

slike Općine Vrsar (Vrsar, 14. 10. 2021.) 
➢ Sudjelovanje na edukativnoj radionici u sklopu projekta Adri. 

SmArtFIsh (Poreč, 14. 10. 2021.) 
➢ Sudjelovanje na međunarodnoj Investicijskog konferenciji Plavi 

rast (Šibenik, 19. – 20. 10. 2021.) 
➢ Sudjelovanje na konferenciji „Dani regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije-Ključni izazovi novog razdoblja“ (Novi vinodolski, 
21. – 22. 10. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na završnoj koferenciji SUSHIDROP projekta 
(Interreg IT-CRO) on-line (Zoom platforma) (1. 10. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na 2. Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva te 
sastanku s Upravljačkim tijelom (Zagreb, 15. – 16. 10. 2021.) 

➢ Provedba administrativne kontrole zaprimljenih prijava projekata 
u okviru Mjere 5. 

STUDENI ➢ Provedba administrativne kontrole i ocjenjivanja zaprimljenih 
prijava projekata u okviru Mjere 5. 

➢ Održavanje 6/2021 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a ( 
15. - 19. 11. 2021.) na kojoj je usvojena 5. izmjena LRSR 

➢ Sudjelovanje na radnom sastanku hrvatskih LAGUR-a (Biogradu 
na Moru, 16. – 17. 11. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na izložbi FLAG-ovskih projekata u organizaciji 
FARNET-a u sklopu sajma SEALOGY (Ferrara, 20. 11. 2021.) 

➢ Podnošenje Zahtjeva za odobrenje izmjena LRSR i popratne 
dokumentacije (22. 11. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na 4. Hrvatskom ruralnom parlamentu (Šibenik, 25. 
– 26. 11. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na radnom sastanku – Prezentacija problema i 
rezultata istraživanja invazivnog tunikata Clavelina oblonga 
(Rovinj, 29. 11. 2021.) 

➢ Sudjelovanje na otvorenju Centra za posjetitelje „La Mula de 
Parenzo“ (Poreč, 30. 11. 2021.) 

➢ Održavanje 7/2021 sjednice Skupštine LAGUR-a ( 30. 11. 2021.) 
na kojoj je izmijenjen Natječaj za Mjeru 5. te promjena članstva 

➢ Održavanje 4/2021 sjednice Upravnog odbora LAGUR-a ( 30. 11. 
2021.) 

➢ Zaprimanje Izvještaja o napretku nositelja projekata u okviru 
Mjere 7. iz LRSR  

➢ Priprema dokumentacije za predstojeće sjednice Upravnog 
odbora i Skupštine LAGUR-a „Istarski švoj“ (prijedlog Odluke o 
oslobađanju od plaćanja članarina za gospodarski i civilni sektor za 
2020. i 2021. godinu zbog pandemije COVID-19, Odluke o visini i 
načinu plaćanja članarine za 2022. godinu,  Izvješća o radu za 
2021., Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021., Plan rada i 
Financijskog plan za 2022.) 
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PROSINAC ➢ Održavanje 5/2021 (elektronske) sjednice Upravnog odbora 
LAGUR-a na kojoj se očekuje usvajanje završnih prijedloga akata 
koji će biti podneseni na usvajanje Skupštini (8/2021)  

➢ Održavanje 8/2021 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a na 
kojoj se očekuje usvajanje Izvješća o radu za 2021., Izmjene i 
dopune Financijskog plana za 2021., Plana rada i Financijskog 
plana za 2022. te donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja 
članarina za gospodarski i civilni sektor za 2020. i 2021. godinu 
zbog pandemije COVID-19 i Odluke o visini i načinu plaćanja 
članarina za 2022. godinu) 

➢ Provedba projekta „Nastavak projekta More od malih nogu“ 
➢ Stručno usavršavanje za javnu nabavu „Gradnja – radovi i usluge, 

primjena članaka 293. i 263. ZJN-a, pravna zaštita“ 
➢ Dostava izvješća Istarskoj županiji glede projekata „Nastavak 

projekta „More od malih nogu“ u 2021.-toj godini“ i 
“Institucionalna i organizacijska potpora u 2021.-toj godini“ 

➢ Zaprimanje Izvještaja o napretku nositelja projekata u okviru 
Mjere 2. iz LRSR 

➢ Priprema i slanje Izvještaja LAGUR-a o provedenom postupku 
odabira projekata u okviru Mjere 5. Upravljačkom tijelu  

➢ Izrada audiovizualnih materijala – provedba LRSR te odobrene 
operacije u okviru Mjere 5. (prosinac 2021.) 

 


