Dodatak 8. Analiza rizika prilikom provedbe LRS-a LAG-a Strossmayer izrađena putem PEST analize
Vanjski rizici
Opis

Mogućnost
ostvarenja

Utjecaj

Preventivne aktivnosti ublažavanja/ispravljanja

Politički čimbenici
1. Promjene u zakonodavstvu i smjernicama Vladinih
politika, osobito vezano uz PRR i djelovanje udruga

velika

snažan

2. Nepripremljenost nadležnih tijela RH za potporu LAGovima u ostvarivanju njihovih ciljeva

srednja

umjeren

3. Promjena vlasti nakon lokalnih izbora te mogućnost
nerazumijevanja za iskazane potrebe u LRS-u

Srednja

umjeren

4. Najavljena reforma javne uprave (nova organizacija
lokalne i regionalne samouprave)

velika

snažan

1. Stagnacija i loše stanje hrvatskog gospodarstva, osobito
što se tiče poljoprivredne djelatnosti

velika

umjeren

2. Nepostojanje instrumenata za sufinanciranje vlastitih
udjela u projektima kojima se podupiru mjere LRS-a

srednja

umjeren

Praćenje zakonodavstva i stalna suradnja s UTMP i APPRRRom radi informiranja o mogućim promjenama-revizija LRS-a,
suradnja s mrežama LAG-ova i drugim potpornim
organizacijama.
Stalna komunikacija s nadležnim tijelima, postavljanje jasnih
očekivanja od nadležnih tijela
Po promjeni vlasti na lokalnoj razini pravovremeno
obavještavanje novih struktura o važnosti suradnje i provedbe
mjera iz LRS-a na razini gradova i općina
Praćenje zakonodavstva i stalna suradnja s UTMP i APPRRRom radi informiranja o mogućim promjenama – revizija LAG-a i
LRS-a, suradnja s mrežama LAG-ova i drugim potpornim
organizacijama.

Ekonomski čimbenici

1

Fokusiranje na komparativne prednosti područja, poticanje na
ulaganja u poljoprivredu i ruralni turizam
Jačanje lokalnih kapaciteta - dobro upravljanje projektima

Potpora prijaviteljima/korisnicima projekata u traženju
alternativnih izvora sufinanciranja

3. Klimatske promjene ekstremno kišovito razdoblje sa
tučom i ekstremno sušno razdoblje. Poljoprivredne
površine nemaju sustav navodnjavanja i drenaže

srednja

slab

4. Slab interes ulagača za ulaganje u područje LAG-a

niska

umjeren

1. Odlazak radno sposobnog stanovništva s područja LAGa

visoka

umjeren

2. Starenje stanovništva i gašenje OPG-a

visoka

umjeren

3. Nedostatak interesa stanovnika LAG područja za
sudjelovanjem u provedbi pojedinih mjera

srednja

slab

Potaknuti korištenje sjemenog materijala koje i surađivati sa
znanstvenim institucijama za odabir sortimenta za sjetvu i
sadnju. Suradnja sa institucijama kod projekata za navodnjavanje
iz obnovljivih izvora
Suradnja sa lokalnom i regionalnom Vlasti radi zajedničkog
poticanje ulaganja i privlačenja financijskih sredstava –
dodjelom subvencija i potpora

Socijalni rizici

4. Neodgovarajuća obrazovna struktura stanovništva, koja
onemogućuje korištenje komparativnih prednosti područja
LAG-a

srednja

slab

visoka

umjeren

Osmišljavanje projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje te
ostanak na LAG području, intenzivne aktivnosti animacije od
strane LAG-a usmjerene na radno sposobno stanovništvo –
posebno na populaciju iz osjetljivih skupina društva s naglaskom
na mlade i obrazovane stanovnike koje je potrebno zadržati u
području radi njegove održivosti.
Priprema mladih za preuzimanje OPG-a (edukacije,
savjetovanja)
Animacija i promidžbene aktivnosti kojima bi se promicala LRS,
njeni ciljevi i koristi koje od toga imaju stanovnici
Suradnja s obrazovnim institucijama radi prilagođavanja
programa obrazovanja potrebama područja, prekvalifikacije
odraslih, cjeloživotno učenje

Tehnološki čimbenici

1. Loša informatička pismenost potencijalnih korisnika
potpore

2

Informatičko opismenjavanje i tehnička pomoć pri izradi
aplikacija za natječaje, no te aktivnosti na žalost nisu o
prioritetnom okviru Programa ruralnog razvoja stoga će LAG
usmjeriti svoje snage na druge izvore financiranja koji
omogućuju razvoj i jačanje IKT sustava kao i edukaciju

stanovništva za korištenje istog.

2. Niska razina tehnološke opremljenosti i niska stopa
ulaganja u nove tehnologije

visoka

slab

Poticanje ulaganja u modernizaciju tehnologije,
Edukacije i prezentacije novih tehnologija

Unutarnji rizici
Opis
1. Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti
LAG-a i korisnika LEADER/CLLD mjere

2. Nedostatak sredstava budućih korisnika za
sufinanciranje vlastitog udjela potpora projektima po
pojedinim mjerama LRS-a

Mogućnost
ostvarenja

Utjecaj

visok

umjeren

Preventivne aktivnosti ublažavanja/ispravljanja
Aktivnosti za jačanje rada LAG-a, promocija, kao i sredstva
NZRCD iz programa „Europa +“ i ZEF-a,
Pojačane aktivnosti vezane uz dobivanje financijskih
sredstava od financijskih institucija
Uspostava mehanizama za sufinanciranje vlastitih udjela,
podrška prijaviteljima u traženju modela sufinanciranja
vlastitog udjela

visok

umjeren

3. Nezadovoljavanje uvjeta natječaja od strane
potencijalnih aplikanata

visok

umjeren

4. Nedovoljni ljudski resursi za uspješno provođenje LRSa zbog povećanog administrativnog opterećenja LAG-a

visok

umjeren

Dobar program potpore zaposlenicima Ureda, zapošljavanje
dodatnih djelatnika, poticanje volonterizma, suradnja s LmH,
korištenje vanjskih suradnika

srednja

slab

Jačanje identiteta LAG-a kroz dodatne aktivnosti radi
animiranja šire javnosti o aktivnostima i značaju LAG-a i
LEADER pristupa

srednja

umjeren

5. Negativan publicitet i nedovoljna promocija LAG-a

6. Javljanje sukoba interesa prilikom donošenja odluka

3

Pojedinačni rad s aplikantima i usmjeravanje na ispunjavanje
uvjeta natječaja

Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa,
uz donošenje odluka važna je Izjava o nepristranosti

7. Nedostatno planiranje/upravljačka znanja članova
LAG-a

srednja

umjeren

niska

umjeren

8. Neučinkovita organizacijska/upravljačka struktura

4

Redovit monitoring provedbe plana i procedura iz LRS-a te
izvještavanje i praćenje rada LAG-a,
Edukacija tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada
Stalan monitoring provedbe LRS-a i edukacija članova
Stručne službe (ureda) LAG-a i Upravljačkog tijela LAG-a

