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1. LAG NATJEČAJ –
TO 1.1.4 “POTPORA RAZVOJU MALIH PG” 

 Najava LAG Natječaja od 22.02. – 12.03.2018.

 Održane 4 animacijsko-informativne radionice na terenu (Kutina, 
Garešnica, Kloštar Ivanić i Velika Ludina) na kojima je sudjelovalo 
više od 100 zainteresiranih predstavnika malih PG 

 Velik interes na potencijalnih korisnika, a potpora predviđena za 
samo 13 projekata (195.000 €) – 15% ukupne alokacije za 19.2

 Prijava projekata trajala: od 13.03. do 13.04.2018.

 na 1. LAG Natječaj pristiglo 49 prijava

 Napravljena izmjena LRS, po kojoj LAG namjerava odobriti 34 
potpore (510.000 €) – 40% ukupne alokacije za 19.2; čeka se stupanje 
na snagu izmjena Pravilnika te odobrenja izmjene LRS, nakon čega 
se ide u retroaktivnu izmjenu LAG Natječaja i povećanje alokacije 



TIJEK RASPISA LAG NATJEČAJA 

 Prilagođen tekst LAG Natječaja, dorađeni 
obrasci i prilozi, izrađen Pravilnik za natječaje 
LAG-a

 Nadležno tijelo LAG-a odobrilo raspisivanje 1. 
LAG Natječaja prema važećem Planu provedbe 
LRS 

 Na Sjednici UO imenovano Povjerenstvo za 
otvaranje prijava i Ocjenjivački odbor (sukladno 
odobrenoj LRS) 

 Na Skupštini LAG-a imenovano Tijelo LAG-a 
nadležno za prigovore (sukladno odobrenoj LRS)

 Napravljene potrebne izmjene Statuta LAG-a



POVJERENSTVO ZA OTVARANJE PRIJAVA

 Povjerenstvo: predsjednica – voditeljica LAG-a, članovi 
– dvije zaposlenice LAG-a

 Svakog petka otvaranje pristiglih prijava; otvaranje  
omotnice, izrada prijavnog dosjea, skeniranje pristigle 
dokumentacije, izrada zapisnika i kontrolne liste 
pristigle dokumentacije (Analiza I.)

 Nakon zatvaranja LAG Natječaja – Tablica: “Baza 
podataka” poslana APPRRR-u

 Izrađena Inicijalna rang lista-određen prag raspoloživih 
sredstava i prag za administrativnu obradu (sredstva za 
34 potpore + 20% = 41 prijava ide u admistrativnu 
obradu)



ANALIZA 1 – LAG ADMINISTRATORI

 LAG administratori – sve tri zaposlenice LAG-a

 Analiza I.; 12 pitanja – slova od A do L + 21 pitanje 
(osim prilagođene IRL i “Baze podataka” potrebno je 
dosta provjera - radnih materijala i bilješki)

 U istom danu, LAG administrator prolazi i dodatnih 5 
pitanja Analize II. te bodovnu tablicu da bi se po 
potrebi zatražila kompletna dopuna, odnosno da 
ocjenjivači ne moraju tražiti dopune (ubrzanje 
postupka Analize II.)

 Od 41 prijave koje su prošle administrativnu obradu, 
zatraženo 8 dopuna (uglavnom zbog neusklađenosti 
podataka-adresa), dilema kod tri prijave?????



ANALIZA 2 – OCJENJIVANJE

 LAG administratori pripremaju radne materijale i bilješke za 
Analizu II., da bi ocjenjivači imali sve potrebne informacije i 
lakše prošli kroz Analizu II. i kriterije ocjenjivanja

 Nakon što pristignu sve dopune, organizirat će se ocjenjivanje 
projekata od strane Ocjenjivača 

 LAG “Moslavina” ima vrlo jasne i objektivne kriterije 
ocjenjivanja pa će svaki projekt ocjenjivati po dva Ocjenjivača

 Nakon ocjenjivanja izrađuje se Rang lista koja je temelj za  
donošenje odluka od strane UO (isto može ići tek nakon 
promjene LAG Natječaja i povećanja alokacije)

 Prigovori na odluke UO – Tijelo LAG-a nadležno za prigovore



Označavanje dokumentacije

 Zajednička dokumentacija LAG Natječaja za TO 1.1.4  nalazi 
se u Glavnom registratoru (Odluke UO i Skupštine, Tekst 
LAG Natječaja s obrascima i prilozima, zapisnici svih tijela 
koji sudjeluju u procesu obrade i donošenja odluka, 
kontrolna lista prijave, baza podataka, Inicijalna rang lista...)

 Za svakog prijavitelja - otvoren dosje kojem je dodjeljen 
evidencijski broj u koji se ulaže sva dokumentacija vezana uz 
određenu prijavu– fizički oblik

 Prijemni štambilj - omotnica



DIGITALNI DOSJE PROJEKTNE PRIJAVE

Digitalni dosje prijavitelja/nositelja projekta sadrži;

Dokumentaciju nastalu uz prijavu projekta (scanovi 
omotnice i svih traženih/poslanih dokumenata, 
zapisnik Povjerenstva, kontrolna lista uz prijavu)

Dokumentaciju nastalu uz obradu projekta 
(kontrolna lista uz obradu, radni materijali, bilješke, 
dopuna, zapisnici nakon Analize I. i II., odluke...)

Urudžbeni arak prijavitelja



Tijek nastanka digitalnog dosjea







PRIMJER ZA LAG

 1. LAG natječaj, HVALA NA PAŽNJI!!!

anica.lenart@lag-moslavina.hr
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