LAG MOSLAVINA PROŠAO NA EU NATJEČAJU
U uredu LAG-a Moslavina održana je tiskovna konferencija za novinare na kojoj su
najavljene nove aktivnosti LAG-a. Najavljen je projekt predstavljanja LAG-a Moslavina na LAG
Summer Festivalu, koji će se održati od 5. - 7. srpnja 2013. godine u Biogradu na Moru, a na
kojem će svoje proizvode i usluge, pred mnoštvom turista, izlagati i prodavati i članovi LAG-a
Moslavina. Na konferenciji je objavljena i vijest o prolasku LAG-a Moslavina na natječaju IPARD
programa – Mjera 202 kojim je LAG ostvario pravo na maksimalno dozvoljen iznos unutar
potpore od 900.000,00 kn.

Konferenciji su prisustvovali: Velimir Žunac, potpredsjednik LAG-a, Andrija Rudić, gradonačelnik
Grada Kutine, predstavnici izlagača Nikolina Rokić, predstavnica TZ Grada Kutine, Vesna Nosil,
predstavnica obrta Interijeri i Anica Lenart, voditeljica LAG-a.

Trenutno je u Hrvatskoj registrirano 52 LAG-a, pa se došlo do ideje da se organizira festival na
kojem bi se LAG-ovi, putem svojih članova, predstavili na jednom mjestu, međusobno se upoznajući, ali i
predstavljajući proizvode i usluge koje nude, većem broju ljudi. Na Festivalu će se LAG Moslavina,
brojnim stranim i domaćim turistima, predstaviti preko 12 izlagača a to su: OPG Hlevnjak iz Ivanić-Grada,
OPG Ciganović iz Ivanić-Grada, Vinarija Miklaužić iz Popovače, OPG Kašner iz Kutine, Vinarija Cvanciger iz
Popovače, Udruga OPG-a AGRICOLA iz Garešnice, Obrt INTERIJERI iz Kutine, Udruga UNCA iz Garešnice,
Dijabetičarska udruga Garešnica, Udruga e-vinarstvo iz Križa (Novoselec), OPG Trčak iz Križa i TZ Grada
Kutine.
Na festivalu će osim LAG-ova iz Hrvatske, sudjelovati i nekoliko LAG-ova iz inozemstva.

Turistička zajednica Grada Kutine predstavit će turističku ponudu Grada i Moslavine. „Moslavina
je iznenađenje i doživljaj.“, naglasila je Nikolina Rokić najavljujući sudjelovanje na Festivalu u Biogradu.
"Prezentirat ćemo na našu tradiciju, baštinu, kulturu i običaje, ljude i obrte, te Moslavačku
vinsku cestu i izvorne sorte vina od kojih je najpoznatiji Škrlet. Želimo spojiti kopno i more, da turisti
dođu u naš kraj i da im Moslavina bude potpuno iznenađenje i potpuni doživljaj te da goste u našoj
destinaciji zadržimo nekoliko dana."

Gradonačelnik Kutine Andrija Rudić rekao je kako će Grad Kutina i dalje sudjelovati u radu LAG-a
Moslavina te unaprijediti suradnju članica i još više poduprijeti rad LAG-a. „Na sjednici Gradskog vijeća
16. srpnja predložit ću osnivanje Razvojne agencije Grada Kutine.“, najavio je gradonačelnik Kutine.
"Razvojna agencija Grada Kutine bit će potpora LAG-u, ustanovama, institucijama i gradskim
poduzećima. Agencija će biti potpora i svim susjednim jedinicama lokalne samouprave. Vjerujem da
ćemo stvoriti uvjete za brži i bolji razvoj, odnosno da ćemo stvoriti uvjete za bolje korištenje sredstava iz
Europskih fondova koja nam stoje na raspolaganju."

Velimir Žunac, potpredsjednik LAG-a Moslavina izrazio je zadovoljstvo zajedničkim nastupom
članova LAG-a u Biogradu. „Potvrda je to dobre suradnje koja je polučila i prvi veliki uspjeh.“ Istaknuo je
Velimir Žunac. "Vrlo smo aktivni, odnosno proaktivni. U okviru IPARD natječaja Mjere 202 LAG
Moslavina ostvario je pravo na financijsku potporu za 2013/14 godinu u maksimalnom iznosu 900 tisuća
kn. Vjerujem da ćemo ta sredstva učinkovito iskoristiti. Mjera 202 obuhvaća pripremu i provedbu
lokalnih strategija ruralnog područja. Tako bismo se pripremili za povlačenje sredstava iz EU fondova za
različite projekte važnih za lokalne zajednice. LAG Moslavina jedan je od najvećih i imamo puno
projekata, želja i potreba. Vjerujem da će svi doći na red i svi će biti zastupljeni u razdoblju koje dolazi. U
tom razdoblju vrlo je važno aplicirati projekte na Natječaje za financiranje iz fondova Europske unije."

LAG Moslavina je prošavši na prvom natječaju IPARD programa uz financijsku pomoć osigurao
akreditaciju za izdavanje Pisma preporuke za ostale IPARD projekte, usklađene s Razvojnom strategijom
LAG-a. Pismom preporuke prijavitelji projekta ostvaruju 30 dodatnih bodova u ocjenjivanju svojih
projekta na EU natječajima. U LAG-u Moslavina zato sve pozivaju na suradnju kako bi što više projekata
prošlo na EU natječajima

