Novigrad, 10. studenog 2017. godine

POZIV NA SUDJELOVANJE NA JEDNODNEVNOM STUDIJSKOM POSJETU LAG-U
„SRCE SLOVENIJE“, LITIJA, SLOVENIJA
za članove, djelatnike i volontere LAG-a „Sjeverna Istra“

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ vas poziva na sudjelovanje na jednodnevnom studijskom posjetu
slovenskom LAG-u „Srce Slovenije“ u Litiji (Slovenija). Studijski posjet dio je aktivnosti razmjena znanja
između dionika u okviru podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 koja je sufinancirana sredstvima Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Svrha ovog studijskog posjeta je omogućiti sudionicima stvarni uvid u primjere dobre prakse LAG-a „Srce
Slovenije“. Naime, posjetit ćemo sam ured LAG-a kako bi nam slovenski kolege prezentirali aktivnosti,
strukturu te trenutnu fazu provedbe njihove Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu:LRS). Nakon toga
slijedi posjet projektima koji su financirani i realizirani u sklopu iste.
Ciljevi koji će se postići studijskim putovanjem su sljedeći:
-

Usvojiti temeljna znanja o procesu pripreme i objave natječaja te povezati dosadašnje teorijsko znanje
s primjerima u praksi

-

Vidjeti kako izgleda dovršen projekt financiran u sklopu LRS-a koji je srodan projektima koje bi se
mogli provoditi na našem području

-

Omogućiti polaznicima studijskog posjeta usvajanje novih vještina koje će moći primijeniti u vlastitoj
praksi, u svojim projektima i okruženju

Naime, LAG „Sjeverna Istra“ će tijekom 2018. započeti s pripremom i objavljivanjem LAG natječaja za nositelje
projekata na svom području djelovanja. Također, provodit će administrativnu kontrolu pristiglih projekata i
pratiti provedbu odabranih projekata. Studijskim se posjetom stoga planira vidjeti kako to rade naši iskusniji
kolege kako bi promovirali naučeno te pronašli način za primjenu istog i u vlastitoj praksi. Članovi LAG-a
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„Sjeverna Istra“ steći će uvid u ideje i realizaciju projekata koji su slični projektima koji će se moći prijavljivati
u sklopu našeg LRS-a.
Planirano vrijeme održavanja studijskog posjeta je

25.11.2017.
i to prema sljedećem rasporedu:
•

Predviđen polazak autobusom iz Novigrada u 7:00 sati

•

Dolazak i upoznavanje

•

Prezentacija LAG-a „Srce Slovenije“

•

Posjet nekoliko projekata koji su financirani i realizirani u sklopu Lokalne razvojne strategije

•

Zajednički ručak i povratak kući u večernjim satima

Vlastito sudjelovanje prijavite na sljedeću e.mail adresu: nika.martincic@lag-sjevernaistra.hr uz
OBAVEZNU dostavu sljedećih podataka:
1. Ime i prezime osobe koja će sudjelovati na studijskom putovanju
2. Broj telefona/mobitela osobe koja će sudjelovati na studijskom putovanju
Na studijskom posjetu LAG snosi sljedeće troškove:
- trošak puta
- trošak ručka (svaku extra narudžbu hrane i pića snosite sami)
NAPOMENA: Svaki trošak van gore navedenih stavki snosite sami, stoga si obavezno predvidite dodatan
džeparac.

ROK ZA PRIJAVU JE 17.11.2017. U 12:00 SATI!
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Detaljan program studijskog posjeta još uvijek raspravljamo s kolegama iz LAG-a te ćemo vam ga dostaviti
naknadno.
VAŽNA NAPOMENA
Molimo da poštujete rok za prijavu sudjelovanja zbog logističke organizacije prijevoza te kako bi mogli našim
slovenskim kolegama javiti točan broj sudionika u svrhu što kvalitetnije pripreme studijskog posjeta.
Također, obavezno provjerite datum valjanosti isprave kojom ćete putovati (putovnica ili osobna iskaznica)!
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.
Osoba za kontakt je:
Nika Martinčić
Stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata LAG-a „Sjeverna Istra“
Tel. 00385 (0)52 255 932
Mob. 00385 (0)95 325 5931
Mail.nika.martincic@lag-sjevernaistra.hr
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