LAG ,,STROSSMAYER” 2016. – 2020. godina
od ideje do realizacije

Na Izbornoj Skupštini LAG-a ,,STROSSMAYER” održanoj
7. travnja 2016. godine za Predsjednicu LAG-a
,,STROSSMAYER” izabrana je
mag.iur. Božana Rogalo
te za zamjenike Predsjednice Mirko Miladinović i Lucija
Kravat.

Uz odobrenje načelnika Općine Semeljci Grge Lončarevića LAG je počelo koristiti sliku
koja je postala prepoznatljiv vizualni identitet LAG-a ,,STROSSMAYER” te koja
prezentativno simbolizira ovo područje. Orginal slike se nalazi u prostorijama Općine
Semeljci.

IZRAĐENA LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a ,,STROSSMAYER”
LAG ,,STROSSMAYER” je 2016. godine krenuo u zajednički proces izrade Lokalne Razvojne Strategije (LRS) LAG-a ,,STROSSMAYER” 2014. – 2020.
te je održano uvodno predavanje i radionice za izradu LRS.
Formiran je stručni tim za izradu LRS LAG-a „STROSSMAYER“ koji su činili:
• Božana Rogalo, Općina Satnica Đakovačka
• Grga Lončarević, Općina Semeljci
• Marija Burek, TZ Grada Đakova
• Matija Akšamović, Đakovačko- osječka nadbiskupija
• Hrvoje Lukačević, Općina Trnava
• Danijela Ljubas, LAG „STROSSMAYER“
• Slavko Vuković, BIO Kooperativa Hrvatske

LAG ,,STROSSMAYER” je 2016. godine podnio prijavu na natječaj za Mjeru 19 - LEADER/CLLD 2014 – 2020 iz Programa ruralnog razvoja RH.

LAG ,,STROSSMAYER” - DOMAĆIN OTVARANJA ISPOSTAVE APPRRR-a U ĐAKOVU
U svibnju 2017. godine LAG ,,STROSSMAYER” je bio domaćin
povodom otvaranja ispostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković je u
pratnji ministra poljoprivrede g. Tomislava Tolušića i ravnateljice
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđe
Matilde Copić, posjetio ispostavu Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Đakovu a domaćin ovog
posjeta je bio LAG ,,STROSSMAYER”.
Ispostava u Đakovu djeluje u okviru Podružnice agencije u Osječkobaranjskoj županiji u Osijeku, koja je najveća slavonska podružnica
APPRRR-a po broju poljoprivrednih gospodarstava koji podnose
zahtjeve za potpore.
Od 7.700 poljoprivrednih gospodarstava koji podnose zahtjeve za
izravne potpore u podružnici u Osijeku više od 2.000 je s područja
Đakova, pa je otvaranje ove ispostave bilo od iznimne važnosti za
grad Đakovo koji ponosno nosi titulu “Srce Slavonije”.

ODLUKA APPRRR-a O ODABIRU
LAG-a ,,STROSSMAYER” 2017. godine
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odabrala je 54
Lokalne Akcijske Grupe (LAG) za provedbu Lokalnih Razvojnih Strategija (LRS)
tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
(PRR 2014. – 2020.).
LAG-ovima je dodijeljeno 463.096.945,70 HRK za provedbu podmjere 19.2.
»Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3.
»Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući
troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Sukladno konačnoj Odluci o odabiru APPRRR-a LAG-u
,,STROSSMAYER” su za provedbu LRS dodijeljena sredstva u iznosu od
7.014.193,20 HRK.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA je osigurala sredstava za predfinanciranje rada 4 LAG-a s područja OBŽ-a
za programsko razdoblje 2014-2020 u iznosu od 480.000,00 kn godišnje od čega je 100.000,00 kn
odobreno LAG-u ,,STROSSMAYER”.

30.12.2016 godine u ime LAG-a ,,STROSSMAYER” Sporazum o predfinanciranju sa Osječko-baranjskom
Županijom je potpisala Predsjednica LAG-a Božana Rogalo.
Riječ je o privremenoj pomoći predfinanciranja koju LAG-ovi vraćaju u županijski proračun nakon što im iz
Agencije za plaćanja stignu odobrena sredstva za provedbu Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4.

BROJ DJELATNIKA U LAG-u ,,STROSSMAYER”

2016. godina: 1 zaposlen djelatnik
1. lipanj 2020. godine:
• 3 djelatnice zaposlene na neodređeno vrijeme
• 1 djelatnica zaposlena na određeno vrijeme
• Financiranjem preko projekta ,,Zaželi” zaposlena 1 voditeljica projekta i 16 žena
• Financiranjem preko projekta ,,Mladi u ruralnim područjima”: zaposlena 1 osoba na
određeno vrijeme
• Financiranjem preko projekta ,,Marginalizirane skupine”: zaposlene 2 osobe na određeno
vrijeme

2020. godina: 24 zaposlena djelatnika

PRESELJENJE UREDA LAG-a
U studenom 2018. godine ured LAG-a ,,STROSSMAYER” se preselio u prostorije DVD-a
Đakovo, Splitska 21. Time je osiguran adekvatan prostor za sve veći broj zaposlenih putem
projekata kao i osigurane dvorane, učionice za provođenje raznih aktivnosti LAG-a.
Omogućena je veća dostupnost ureda LAG-a za članove kao i lokalne dionike LAG područja,
te je osiguran adekvatan prostor za djelovanje LAG-a.
Preseljenjem u prostorije DVD-a Đakovo je bar malim dijelom htio dati doprinos radu naših
vrijednih vatrogasaca.

REDOVNO ODRŽAVANJE SKUPŠTINA, SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
I NADZORNOG ODBORA LAG-a
Od 2016. do 2020. godine osiguralo se aktivno djelovanje LAG-a ,,STROSSMAYER”.
Redovno su održavane Skupštine, sjednice Upravnog odbora kao i sjednice
Nadzornog odbora kao preduvjet za uredan rad LAG-a te aktivno sudjelovanje
članova LAG-a.

Od 2016. do 2020. godine održano je 12 Skupština, 42 sjednice Upravnog odbora te
4. sjednice Nadzornog odbora LAG-a ,,STROSSMAYER”.

ANIMACIJA LOKALNIH DIONIKA I PRAĆENJE POTREBA LAG PODRUČJA
Lokalni dionici LAG područja kao i članovi LAG-a su u 2016. godini
bili prilično ne aktivni zbog neinformiranosti i needuciranosti te je
bilo potrebno uložiti veliki trud kako bi se lokalni dionici ali i članovi
animirali i educirali kroz razne aktivnosti te uključili u rad LAG-a.

LAG ,,STROSSMAYER” je u razdoblju 2016. – 2020. godine
kontinuirano pratio potrebe LAG područja kroz animaciju i
intenzivnu komunikaciju s lokalnim dionicima kako bi se
osiguralo da je provedba Lokalne Razvojne Strategije (LRS) LAGa usmjerava potrebama ovog područja i osiguralo provedbu
CLLD pristupa - ,,Razvoja vođenog zajednicom”.
Kako bi se LRS usmjerila prema iskazanim potrebama lokalnih
dionika u lipnju 2019. godine napravljena je izmjena Lokalne
Razvojne Strategije LAG-a koja je odobrena od strane Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

AKTIVNO SUDJELOVANJE I UMREŽAVANJE
LAG ,,STROSSMAYER” je aktivno sudjelovao u radionicama za dizanje kapaciteta za provedbu LEADER
pristupa i Lokalne razvojne strategije, aktivno se uključivao u događanja relevantna za promociju LAG
područja te sudjelovao u razmjeni iskustava i umrežavanju s drugim LAG-ovima. U nastavku je jedan
dio poduzetih aktivnosti LAG-a.
Redovno sudjelovanje i prezentacija LAG područja na ruralnom parlamentu

Razmjena iskustava i primjera dobre prakse radi unapređenja ruralnih prostora – studijski posjet LAG-u ,,Lika”

Dugogodišnja suradnja s LAG-om „ADRION” i redovito sudjelovanje i promocija na sajmu „OKUSI HRVATSKU“:

Sudjelovanje na regionalnoj izložbi jabuka i voćnih prerađevina ,,Jabučni dani” u Đakovu

Suradnja sa Fakultetom Agrobiotehničkih znanosti Osijek na znanstvenom radu: LAG ,,STROSSMAYER” - primjer provedbe CLLD-a
koji je uvršten u materijale međunarodne znanstvene konferencije ,,SEE LEADER”.

Uključenost u javna savjetovanja i formiranja ruralnih politika – aktivno uključivanje LAG-a u razna savjetovanja,
skupove, ankete i slične aktivnosti kako bi se ukazalo na probleme i prilike razvoja ovog ruralnog područja,
promociji istog te sudjelovalo u donošenju ruralnih politika.

RADIONICE ZA DOPRINOS RAZVOJU RURALNOG PODRUČJA
Sukladno uočenim potrebama na području LAG-a, LAG ,,Strossmayer” je organizirao razne radionice
usmjerene povećanju znanja i pomoći lokalnim dionicima kako bi se doprinijelo ruralnom razvoju.
Radionice su usmjerene prema potrebama lokalnog područja te su popraćene sa jako dobrim odazivom i
pozitivnim reakcijama sudionika.
Pokazna rezidba lijeske i predavanje o ekološkom uzgoju lijeske (2018. i 2019. godina):

Predavanje o ekološkom uzgoju ratarskih kultura (2019. godina):

RADIONICE ZA DOPRINOS RAZVOJU RURALNOG PODRUČJA

Suradnja sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom – zajedničko
održavanje Agro-financijske akademije HPK i LAG-a
,,STROSSMAYER” u Đakovu 2018. godine

POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
Dogovorena suradnja 2020. godine sa Poljoprivrednim institutom Osijek
za održavanje radionica za poljoprivredne proizvođače kojima im se želi
pružiti potrebna znanja i vještine koje će pridonijeti kvaliteti i isplativosti
poljoprivredne proizvodnje na području LAG-a

DOPRINOS PLASMANU
DOMAĆIH PROIZVODA U ŠKOLAMA OBŽ

U suradnji sa Osječko-baranjskom županijom, Upravnim odjelom za prosvjetu LAG je od 2018. godine
provodio aktivnost povezivanja lokalnih OPG-a sa školama u sklopu projekta ,,ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"
putem kojeg se svakom učeniku OŠ na području OBŽ želi osigurati minimalno jedan obrok dnevno.
Ovom suradnjom se nastojao postići zajednički cilj da škole nabavljaju kvalitetne proizvode naših OPG-a koji
će se koristiti u prehrani djece. Većina škola se nije uspjela povezati s dobavljačima i organizirati nabavu od
lokalnih proizvođača te je istaknuta važnost i uloga LAG-ova kako bi se doprinijelo istom.
Kontaktiralo se veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji su ispunjavali anketne upitnike te se doprinijelo
plasmanu kvalitetnih lokalnih proizvoda te kvalitetnoj prehrani školske djece. Prikupljeni podaci sa
zainteresiranim proizvođačima su proslijeđeni u Upravni odjel za poljoprivredu OBŽ-a.

LAG ,,STROSSMAYER“ je pohvaljen od strane Upravnog odjela za
poljoprivredu OBŽ-a za doprinos u povezivanju škola sa OPG-ima te je
izražena zainteresiranost za daljnju suradnju sa LAG-om.

ORGANIZIRAN 1. SAJAM POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U SKLOPU
SVETKOVINE MLADOG USKRSA NA OVČARI

LAG ,,STROSSMAYER” je inicirao 1. izlaganje/sajam
poljoprivrednih proizvođača 2019. godine na Svetkovini
Mladog Uskrsa na Ovčari koju posjeti i do 3.000 vjernika.

LAG je ovim putem dao doprinos prezentaciji i prodaji
lokalnih poljoprivrednih proizvoda našeg područja.

1. ,,SLAVONSKA GLJIVARIJADA”
INICIJATIVA LAG-a ,,STROSSMAYER”
2019. godine na inicijativu LAG-a ,,Strossmayer” u
suradnji sa OPĆINOM LEVANJSKA VAROŠ organizirana je
,,1. SLAVONSKA GLJIVARIJADA” koja je imala veliki
uspjeh te oko 400 sudionika.

,,SLAVONSKA GLJIVARIJADA” je prva manifestacija ovog tipa na području Osječko-baranjske županije te
prva turistička manifestacija na području Općine Levanjska Varoš kojom se dao doprinos ruralnom
razvoju.
Umrežavanjem javnog, civilnog i gospodarskog sektora kao CLLD LAG je potakao za zajedničku suradnju
kako bi se učinilo pomake u ruralnom razvoju te se zajedničkim zalaganjem lokalnih dionika realizirala
nova atraktivna manifestacija koja prezentira prirodne ljepote i bogatstvo našeg kraja.

LAG NATJEČAJI IZ LRS
LAG-a ,,STROSSMAYER”
(podmjera 19.2.)
2018. godina
Objavljen 1. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan 6.3.1. iz PRR
RH) ukupne vrijednosti 446.712,00 HRK. Svi projekti odabrani na 1. LAG Natječaju su odobreni od strane APPRRR-a
2019. godina
Objavljen 2. LAG Natječaj za tip operacije 2.2.1. ,,Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo“ (sukladan 7.4.1.) ukupne vrijednosti 2.411.392,99 HRK.
Objavljen 3. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan 6.3.1. iz PRR
RH) ukupne vrijednosti 1.002.442,50 HRK. Svi projekti odabrani na 3. LAG Natječaju su odobreni od strane APPRRR-a

LAG NATJEČAJI IZ LRS
LAG-a ,,STROSSMAYER”
(podmjera 19.2.)

Zaključno sa 2019. godinom LAG je objavio 3 LAG Natječaja u ukupnoj vrijednosti 3.860.547,49 HRK što čini 72,87%
iznosa predviđenog u LRS LAG-a ,,Strossmayer” putem podmjere 19.2. (LAG Natječaji)

Zaključno sa lipnjem 2020. godine APPRRR je odobrio sve projekte odabrane na 1. i 3. LAG Natječaj za tip operacije
1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan 6.3.1. iz PRR RH) odnosno sredstva za 13
projekata ukupne vrijednosti 1.449.145,50 HRK.

POTPORA POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA
- RADIONICE LAG NATJEČAJI

Kako bi pružio potporu potencijalnim prijaviteljima na LAG Natječaje, LAG ,,STROSSMAYER” je redovno
održavao radionice kod svakog raspisa LAG Natječaja.
Tijekom 2018. i 2019. godine LAG je održao ukupno 9 radionica za raspisane LAG Natječaje koje su svaki
put održavane u drugoj JLS radi što bolje dostupnosti svim dionicima LAG područja.

AGENCIJA ZA PLAĆANJA ODOBRILA SVE PROJEKTE ODABRANE
NA 1. LAG NATJEČAJU
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu je u kolovozu 2019. godine donijela
Odluke o dodijeli sredstava za sve korisnike odabrane putem 1. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.4.
,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan 6.3.1. iz PRR RH). Odobreno je
ukupno 446.712,00 HRK za 4 odabrana projekta. Svi korisnici su osobe mlađe od 41 godinu, te je 1
korisnik žena.
PRVI PUTA NA OVOM PROSTORU SU ODOBRENA SREDSTAVA PUTEM DECENTRALIZIRANOG
NATJEČAJA KOJI SE RASPISUJE I PROVODI NA RAZINI LAG PODRUČJA te je LAG ,,STROSSMAYER”
uspješno proveo delegirane funkcije u postupku dodijele sredstava iz Fonda za ruralni razvoj na
LAG razini.

AGENCIJA ZA PLAĆANJA ODOBRILA SVE PROJEKTE ODABRANE
NA 3. LAG NATJEČAJU
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu je u travnju 2020. godine donijela Odluke o
dodijeli sredstava za sve korisnike odabrane putem 3. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.4. ,,Potpora razvoju
malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan 6.3.1. iz PRR RH). Odobreno je ukupno 1.002.442,50 HRK za 9
odabranih projekata.
Od odabranih 9 korisnika 3 korisnice su žene te su 6 korisnika osobe mlađe od 41 godinu.

LAG ,,Strossmayer” je i za 3. LAG Natječaj uspješno proveo delegirane funkcije u postupku
dodijele sredstava iz Fonda za ruralni razvoj na LAG razini.

PROJEKT SURADNJE LAG-ova - ,,NAŠE DOMAĆE”
među prva 3 projekta suradnje (podmjera 19.3.) prijavljena u RH
LAG ,,STROSSMAYER” je u lipnju 2019. godine prijavio projekt suradnje naziva ,,NAŠE DOMAĆE” sa
partnerima LAG-om ,,KARAŠICA” kao nositeljem projekta, LAG-om ,,VUKA-DUNAV” i LAG-om ,,BARANJA”.
Cilj projekta suradnje: brendiranje domaćih lokalnih proizvoda u svrhu njihove prepoznatljivosti, te
doprinos prepoznavanju OBŽ regije kao tradicionalno gastro turističke ponude.
Agencija za plaćanja je u rujnu 2019. godine donijela Odluku o odobrenju projekta suradnje za prijavljeni
projekt ,,Naše domaće” te je odobrena ukupna vrijednost projekta suradnje je 382.292,31 HRK, od čega je
udio LAG-a ,,Strossmayer” 70.662,50 HRK te se 2019. godine krenulo s provedbom projekta.
Projektom će se obuhvatiti 6 skupina proizvoda:
1. Sir i mliječni proizvodi
2. Suhomesnati proizvodi
3. Prerađevine od voća i povrća
4. Voćne rakije i likeri
5. Začinsko i aromatično bilje
6. Med i proizvodi od meda

,,PARTNERSTVOM I PODRŠKOM DO ZAPOŠLJAVANJA - PARTNER NET II“

LAG ,,STROSSMAYER“ je kao član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Osječko-baranjske
županije jedan od partnera na projektu u provedbi ,,PARTNERSTVOM I PODRŠKOM DO
ZAPOŠLJAVANJA - PARTNER NET II“ kojem je nositelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija
Osječko-baranjske županije. Projekt je financiran putem Europskog socijalnog fonda (ESF) te su
odobrena sredstva 1.967.509,56 kn za provedbu projekta. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine
te traje do studenog 2020. godine.
Cilj projekta je utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećanja njihove
zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljavanje
te povećanje operativnih kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske
županije.
U sklopu projekta će se odvijati slijedeće aktivnosti: edukacija za njegovateljice, edukacija vezana uz
EU projekte, AutoCad edukacija, PHP akademija, PHP i Magento edukacija, edukacija o osnovama
poduzetništva, individualno savjetovanje za buduće poduzetnike, edukacija za buduće poduzetnike –
razrada poslovne ideje, usluga mentoriranja poduzetnika početnika, izrada brošure „Osnove
poduzetništva“, identificiranje potreba poduzetnika, deficitarnih zanimanja, potrebnih znanja,
vještina i kompetencija kod budućih zaposlenika, edukacija članova LPZ.

VOLONTERSKA AKCIJA ,,ZELENA OAZA”

U sklopu natječaja „Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu
– poticanje volontiranja radi prevencije nasilja nad i među mladima“
LAG ,,STROSSMAYER” je 2018. godine proveo volontersku akciju
,,Zelena Oaza”.
U volonterskoj akciji uljepšao se oronuli zid vertikalnim vrtom u
plastičnim bocama te doprinjelo ljepšim urbanim konturama grada
Đakova.

Plastične boce su izabrane kao prikaz očuvanja okoliša, kako nešto
što u velikoj mjeri onečišćuje okoliš, možemo iskoristiti za sadnju
trajnog bilja.
U volontersku akciju se uključilo 6 mladih volontera i potaknulo ih
se na djelovanje u vidu osnaživanja zajednice u kojoj žive.

PROJEKT DRUŠTVENI KUTAK 60+
Projekt ''Društveni kutak 60+'' financiran je od strane Ministarstva za
demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, prijavitelj je LAG
''Strossmayer'' a partneri na projektu su bili Općina Viškovci, Udruga
žena ''Cicika'' i Udruga Bežična mreža Viškovci (BMV). Projekt se
provodio od početka lipnja 2018. godine do veljače 2019. godine.
Osnovni cilj projekta je osobama starije životne dobi omogućiti kvalitetnije
provođenje slobodnog vremena uključujući fizičku i socijalnu uključenost
kroz razne aktivnosti.
U projekt je bilo uključeno 40 osoba starije životne dobi koje su sudjelovale
u raznim aktivnostima: kreativnim, kulturnim, edukativnim, informatičkim i
zabavnim. Kroz projekt su se učili koristiti računalom, savladavali različite
tehnike oslikavanja, zabavnih igara, tjelovježbe, išli na razne izlete i slično a
organizirana je i izložba radova koje su sudionici izradili kroz projekt u
prostorijama Sportsko-kulturnog centra u Viškovcima.
Sudionici u projektu su bili oduševljeni aktivnostima i projektom te
je provedbom projekta uz izrađene predmete i stečena znanja

nastalo i puno lijepih uspomena na zajedničke trenutke.

PROJEKT DRUŠTVENI KUTAK 60+
Izlet na Borovik

Izložba radova u Viškovcima

ZAŽELI – ,,KORISNO ZA ZAJEDNICU”
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Odlukom o financiranju od 20. veljače
2019. godine je odobrilo LAG-u ”STROSSMAYER” financiranje projekta „Korisno
za zajednicu“ u bespovratnom iznosu od 2.523.659,37 kn.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Korisno za zajednicu” LAG-a
”Strossmayer” potpisala predsjednica Božana Rogalo. Trajanje provedbe projekta
je 30 mjeseci.
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europske unije, u sklopu Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda u 100%tnom iznosu.
Partneri na projektu su: HZZ, Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb
Đakovo, Općina Semeljci, Općina Viškovci, Općina Satnica Đakovačka, Općina
Trnava i Općina Strizivojna.
Cilj projekta je promicanje zapošljavanja i aktiviranja žena u
nepovoljnom položaju te prevencija rane institucionalizacije.
Projektom je zaposleno 16 žena starijih od 50 godina, najviše srednje
stručne spreme sa područja navedenih Općina, koje se brinu o 75
korisnika.

ZAŽELI – ,,KORISNO ZA ZAJEDNICU”

Projekt se provodi na području 5 Općina u sastavu LAG-a koje su ujedno i partneri na projektu: Općine Semeljci, Općine
Viškovci, Općine Satnica Đakovačka, Općine Trnava i Općine Strizivojna. Putem projekta nabavljeni su i bicikli s kojima
zaposlene žene lakše obavljaju brigu o korisnicima.
Kroz provedbu projekta zaposlene žene se brinu o svojim i više nego zadovoljnim
korisnicima, redovito se provjerava zadovoljstvo korisnika te se redovno održavaju
sastanci na kojima žene u pozitivnom ozračju dijele svoja iskustva o radu s krajnjim
korisnicima te u suradnji s projektnim timom raspravljaju o idejama i rješenjima, kako
bi se na što bolji način brinule o svojim korisnicima.

PROJEKT ,,MLADI – BUDUĆNOST RURALNIH PODRUČJA“
LAG-u ,,STROSSMAYER” odobren je projekt pod nazivom ,,MLADI – BUDUĆNOST
RURALNIH PODRUČJA“ koji je prijavljen na Poziv za prijavu projekata Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Ovim projektom ostvarena je još jedna dobra suradnja s Općinom Viškovci koja je
ujedno i partner na projektu te je osigurala besplatni prostor za odvijanje aktivnosti.
Projekt se provodi na području Općine Viškovci, početak projekta je bio u ožujku 2020.
godine a provodit će se 8 mjeseci. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su
mladi dobi od 18 do 30 godina. U projekt se uključilo 20 mladih osoba. Projektom je
zaposlena 1 nezaposlena mlada ženska osoba.
Osnovni cilj projekta je mladim osobama omogućiti bolju kvalitetu života u ruralnom
području, odnosno informiranje, educiranje te osnaživanje mladih osoba.
Ovim projektom se mladima pruža informiranje i educiranje o mogućnostima
bavljenja poljoprivredom, seoskim turizmom, otvaranju obrta te raznim ostalim
korisnim temama čime se želi potaknuti njihovo zapošljavanje i ostanak u ruralnim
područjima. Putem raznih atraktivnih edukacija, radionica i izleta se doprinosi
smanjenju jaza između prilika za mlade osobe u ruralnim i urbanim sredinama.

PROJEKT ,,OSPOSOBLJAVANJEM DO KONKURENTNOSTI”
Dana 12. ožujka 2020. godine Predsjednica LAG-a “Strossmayer” Božana Rogalo
potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 988.355,00 kn za projekt
„OSPOSOBLJAVANJEM DO KONKURENTNOSTI“.
Bespovratna sredstva financirana su iz projekta Podrška socijalnom uključivanju i
zapošljavanju marginaliziranih skupina, Europskog socijalnog fonda, Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. a partneri na projektu su Općina Strizivojna i
Grad Đakovo.
Putem projekta obrazovat će se 40 dugotrajno nezaposlenih osoba kroz 4 verificirana
programa osposobljavanja: voditelj ruralnog turizma, operater na PC računalu,
knjigovođa za OPG i sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja.

Edukacijom će se kroz obrazovanje osoba s nižom razinom obrazovanja doprinijeti
ublažavanju posljedica nezaposlenosti, smanjivanju rizika od siromaštva i socijalne
isključenosti.
Osposobljene osobe će steći osjećaj veće vrijednosti, veću razinu motivacije i time
doprinijeti većoj kvaliteti života u svom okruženju, odnosno u zajednici.

PROJEKT ,,PAMETNE RURALNE ZAJEDNICE 21”
Projekt “Pametne ruralne zajednice 21” je dvoipol godišnji projekt koji
je podržala Europska komisija (DG AGRI) s ciljem promicanja i primjene
pristupa ,,Pametnih sela” u razvoju ruralnih područja širom Europe.

Upravni odjel za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije u suradnji
sa LAG-om ,,STROSSMAYER“ i Općinama: Satnica Đakovačka, Drenje,
Levanjska Varoš i Trnava podnio je projektnu prijavu na javni poziv
“Pametne ruralne zajednice 21” za ruralno područje koje obuhvaćaju
ove četiri Općine u svibnju 2020. godine.

Upravni Odjel za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije je zahvalio
LAG-u ,,STROSSMAYER” za pomoć u realizaciji prijave te doprinos
njenoj kvaliteti.

PROJEKT ,,PAMETNE RURALNE ZAJEDNICE 21”
Dana 22. svibnja 2020. godine u LAG-u ,,STROSSMAYER“
održan je radni sastanak sa Upravnim odjelom za ruralni
razvoj Osječko-baranjske županije vezano uz prijavu na
natječaj ,,Pametne ruralne zajednice 21” na kojem su kao i
kasnijem
obilasku
područja
ove
4
Općine
sudjelovali predstavnici Upravnog odjela za ruralni razvoj
OBŽ-a, LAG-a ,,STROSSMAYER“ te Općina: Satnice
Đakovačke, Levanjske Varoši, Trnave i Drenja.

Vizija LAG-a ,,STROSSMAYER” temelji se na oživljavanju
njegovog ruralnog područja uravnoteženim razvojem
poljoprivrede i turizma, kao prihvatljivog prostora za
ostvarivanje životnih ciljeva mladih generacija, poticanja
međugeneracijske solidarnosti i unapređenja kvalitete
življenja svih stanovnika našeg LAG-a.
Radom i djelovanjem LAG-a ,,STROSSMAYER“ u razdoblju
od 2016. do 2020. godine doprinijelo se ostvarivanju ove
vizije i razvoju ruralnog područja LAG-a.

