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Dodatak 6. Rizici provedbe LRSR FLAG-a Škoji i mjere za njihovo ublažavanje  
 
Glavni  rizici sagledivi tijekom dosadašnjeg rada FLAG-a i temeljeni na konzultacijama s lokalni razvojnim dionicia tijeko izrade LRSR.  

Rizik Razina rizika Mjere ublažavanja rizika 
Nedostatno usavršavanje zaposlenika i suradnika FLAG-a 
i nedostatno stjecanje novih znanja i vještina planiranja i 
upravljanja razvojnim projektima.   
 

Niska Sustavna provedba stalnog usavršavanja zaposlenika i suradnika 
FLAG-a, korištenje učinkovito korištenje svih vanjskih resursa 
(LmH, županijskih i državnih te inozemnih) stalna podraška UO 
FLAG-a za jačanje kapaciteta FLAG-a. Potpora  UO i članova za 
jačanje kapaciteta FLAG-a. Postojeći ljudski resursi FLAG-a 
podijeljeni su s LAG-om Škoji, čiji članovi ureda imaju  
višegodišnje iskustvo u provedbi projekata i LEADER-CLLD 
programa. 

Ograničenja i nemogućnost angažiranja novih suradnika, 
posebno onih zainteresiranih, motiviranih i spremnih za 
rad na projektima razvoja ribarstva i akvakulture i rad s 
lokalnim ribarstvenim zajednicama. 

Niska Nastavak sustavnog animiranja i privlačenja novih suradnika kroz 
volonterske, povremene i projektne angažmane. Osiguravanje 
dobrih radnih uvjeta i suradničke atmosfere. Osiguravanje 
financijskih uvjeta  FLAG-a za privlačenje novih suradnika. 

Nedovoljna upućenost i manjak vještina članova lokalnog 
partnerstva za sustavno praćenje i bavljenje razvojnim 
potrebama na području FLAG-a.   
 

Srednja Organiziranje i provedba edukacije i treninga, sudjelovanje na 
skupovima i konferencijama, sudjelovanje u stručnim sastancima 
na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, razmjena 
iskustava s drugim FLAG-ovima. Prostorna ograničenost, loša 
prometna veza unutar FLAG-a može usporiti i otežati jačanje 
vještina članova. Isto se može riješiti kvalitetno organizacijom i 
uvođenje sustava konzultacija i edukacija putem video veze.  

Sukob interesa u radu FLAG-a i donošenju odluka.  Srednja Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa, sa 
jasnim i transparentnim  pravilima i uputama. Uspostava 
procedura i postupaka za upravljanje konfliktnim situacijama i 
izbjegavanje sukoba interesa.  
Osiguranje potpune transparentnosti svih aktivnosti i svih 
postupaka donošenja odluka. Struktura tijela u sustavu donošenja 
odluka sukladno Čl. 32. i 34. Uredbe (EU) 1303/2013. 
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Ograničavanje aktivnosti impelemtacije inovacija FLAG-
a, novih inicijativa  i inovativnih projekata u razvoju 
ribarstva i akvakulture te diverzifikaciji, radi mogućih 
ograničenja provedbe LEDER-CLLD-a putem OPPR 
2014.-2020.  

Srednja Planiranje novih inicijativa i inovativnih projekata, informiranja i 
uključivanja lokalnog partnerstva, sustavna stimulacija i podrška 
od strane UO i članstva FLAG-a. Sustavna suradnja s drugim 
FLAG-ovima te s Upravljačkim tijelo. Uključivanje, ili izravno ili 
putem relevatnih predstavnika, u rad Odbora za praćenje provedbe 
OPPR 2014.-2020.  

Preuzimanje dodatnih odgovornosti bez osiguravanja 
potrebnih financijskih sredstava.   

Srednja Dobar financijski monitoring i potpora svih članova FLAG-a. 
Razvoj sustava volontiranja.  

Promjena smjernica u javnim politikama Vlade RH  
posebno vezanih uz provedbu OPPR i djelovanje udruga.  

Visoka Stalno educiranje i informiranje članova ureda FLAG-a o 
odlukama nadležnih tijela za provedbu programa OPPR. Suradnja 
s LEDAER mrežom Hrvatske, Nacionalnom mrežom FLAG-ova 
(kada bude formirana, i ako bude aktivna skukladno smjernicama 
EK), HGK, HOK  i drugim udruženjima, posebno u 
ribarstvu/akvakulturi, turizmu i dr. 

Nedostatak iskustva i kapaciteta za provedbu 
Upravljačkog tijela nadležnog za provedbu OPPR, mjere 
LEADER-CLLD 

Visoka Stalna komunikacija s predstavnicima Upravljačkog tijela, 
senzibilizacija i edukacija o potrebama i specifičnostima u 
planiranju i provedbi projekata FLAG-a. Suradnja s drugim 
FLAG-ovima, LEDAER mrežom Hrvatske, Nacionalnom mrežom 
FLAG-ova (kada bude formirana, i ako bude aktivna skukladno 
smjernicama EK) te udruženjima u ribarstvu, akvakulturi, turizu 
koji mogu djelovati na jačanje kapaciteta i senzibiliteta 
Upravljačkog tijela.  

Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti 
FLAG-a i korisnika mjera za realizaciji LRSR 

Visoka Aktivnosti za jačanje rada FLAG-a i njegovu promociju kao i 
pojačane aktivnosti vezane uz osiguravanje financijskih sredstava 
financijskih institucija i organizacija.  

 
 


