Izvještaj o radu LAG-a završno s 30. studenim 2017. godine
Završeni projekti:
1.) Volonterski centar Kupa – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku
Projekt je trajao u razdoblju od 1.8.2016. do 31.7.2017. uz potporu od 120.000,00 HRK.
Projekt je bio usmjeren na razvoj kapaciteta lokalnih udruga te promicanju volonterstva
na području našeg LAG-a.
2.) Erasmus + Razmjena mladih: Poslušaj me – stani u moje cipele
Razmjena mladih se provodila u Dugoj Resi u razdoblju 23. – 30. lipnja 2017. Ukupna
potpora iznosi 17.250,00 EUR ili 129.375,00 HRK, a podrazumijeva međunarodnu
razmjenu mladih u kojoj sudjeluju mladi iz ruralnih zajednica našeg LAG-a i njihovi vršnjaci
iz čak 5 zemalja (Švedska, Danska, Rumunjska, Italija i Turska).

Projekti u provedbi:
1.) Erasmus + Europska volonterska služba (EVS): Rural EVS MOVEment
Projekt se provodi od svibnja 2017. do svibnja 2018. godine, u okviru kojega 2 volontera iz
Estonije stalno borave na području LAG-a i sudjeluju u aktivnostima Volonterskog centra
Kupa (VCK) kojeg vodi naš LAG. Ukupna potpora iznos 17.595,00 EUR ili 131.962,50 HRK iz
koje se financira boravak i ostali troškovi dvaju estonskih volontera.
2.) ESF (Europski socijalni fond): Q25 - Jačanje sustava volontiranja u ruralnim
zajednicama središnje Hrvatske
Odobrena potpora od 608.928,36 HRK za rad s udrugama i javnim ustanovama za pružanje
socijalnih usluga u ruralnim područjima. Projekt će trajati u razdoblju: 1.6. 2017. –
31.5.2018. a partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa iz Duge Rese, Dom za
starije i nemoćne Sveti Antun iz Karlovca, udruga Carpe Diem iz Karlovca i udruga Agencija
lokalne demokracije iz Siska.
Dvoje zaposlenih na projektu (LAG-a Vallis Colapis): na 100% radnog vremena i 70,19%
3.) ESF - Volonterska školica
Nositelj je karlovačka udruga Carpe Diem, a LAG je jedan od partnera na projektu. Provoditi
će se u razdoblju: 1.7.2017. – 30.6.2018 te će biti usmjeren na poticanje školskog
volontiranja. Ukupan iznos potpore je 674.038,07 HRK, od čega je 50.876,79 HRK udio LAGa.
Jedna osoba zaposlena na provedbi projekta: 30 % radnog vremena.
4.) Interreg Slovenija – Hrvatska: Misterion – iskusi tajne voda

LAG je partner na projektu Misterion – iskusi tajne voda, koji se financira u okviru programa
Interreg Slovenija – Hrvatska. Nositelj projekta je Općina Semič u Sloveniji te Općina Metlika i
Turistička agencija Kompas iz Novog Mesta. Partneri u Hrvatskoj su Općina Kamanje i LAG
Vallis Colapis.
Projekt će se provoditi 30 mjeseci u razdoblju 1.7. 2017. – 31.12. 2019. Jedna osoba zaposlena
na provedbi projekta na 100 % radnog vremena. Iznos dodijeljene potpore je 127.627,50 EUR
(85% sufinanciranje), odnosno ukupan iznos proračuna LAG-a je 150.150,00 EUR.
5.) Provedba podmjera 19.2.,19.3 i 19.4
Dana 17. veljače 2017. godine potpisan Ugovor s agencijom za plaćanja. Do sada je odobreno
174.314,07 kn iz podmjere 19.4.
Zahtjev za isplatu
1. Zahtjev za isplatu
2. Zahtjev za isplatu
3. Zahtjev za isplatu
Ukupno:

Zatraženo
90.500,10 kn
86.313,97 kn
78.548,25 kn

Odobreno
88.000,10 kn
86.313,97 kn
78.539,75 kn
252.853,82 kn

Financijski izvještaj:
Prihodi - nevezano za projekte
Prihodi od članarina JLS
Prihodi od članarina profitni i neprofitni
sektor
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
Prihodi od donacija
Ostali prihodi (refundacija putnih troškova)
Ukupno

144.000,00 kn
1.650,00 kn
0,00 kn
963.169,00 kn
0,00 kn
1.108.819,00 kn

Rashodi - nevezano za projekte
Plaće zaposlenika
Naknade zaposlenicima
Bankarski troškovi
Ostalo (putni troškovi, knjigovodstveni
servis, poštanski troškovi,
telekomunikacijski troškovi, javni bilježnik,
uredski materijal, (neprihvatljivi troškovi:
autorski ugovor, catering), povrat pozajmice
, FINA certifikat
Ukupno

553.366,00 kn
21.814,00 kn
1.451,00 kn

441.079,00 kn
1.017.710,00 kn

