DODATAK 9 – IDENTIFICIRANI RIZICI U PROVEDBI
STRATEGIJE LAG-aa ZAGORJE
ZAGORJE-SUTLA
U pripremi Strategije identificirani su glavni rizici provedbe koji se mogu pojaviti kao prepreka
uspješnoj implementaciji Strategije. Evaluacija Strategije u obzir treba uzeti identificirane
rizike, a na razini godišnjeg akcijskog plana provedbe nužno je predvidjeti operativne i
strateške rizike koji bi se mogli pojaviti i ugroziti uspješnu provedbu na godišnjoj razini.
Rizik

Utjecaj

Odljev zaposlenika i nedostatak
ključnih kompetencija u upravljanju
Strategijom

Srednji

Nedostatak kapaciteta postojećeg
ljudskog kapitala LAG-a za
dostizanje ciljeva u zadanim
rokovima

Visok

Sukob interesa u donošenju ključnih
odluka

Srednji

Negativna percepcija LAG-a u
javnosti

Visok

Promjena javnih politika uz provedbu
Programa ruralnog razvoja

Visok

Mjere za ublažavanja rizika
Osiguravanje potrebnim materijalnih i
financijskih uvjeta za neometan rad Ureda
uz implementaciju preporuka za provedbu
Strategije danih kroz evaluacijska
izvješća.
Potpora radu LAG-aa osigurana od strane
Upravnog odbora i Skupštine uz
ublažavanje političkih utjecaja. Korištenje
savjetodavnih usluga vanjskih suradnika te
suradnja s LEADER mrežom Hrvatske
kao tehničkom pomoći. Specijalizirane
edukacije za zaposlenike LA
LAG-a, Upravni
odbor i Skupštinu koji se odnosi na
procese
upravljanja,
komunikaciju,
razmjena iskustva s partnerskim LAGLAG
ovima.
Uspostava
internog
sustava
za
z
izbjegavanje sukoba interesa, a posebice
kod odabira projekata što je potrebno
osigurati
potpisivanjem
Izjave
o
nepristranosti. Kontinuirana edukacija
članova Upravnog odbora i Skupštine o
važnosti djelovanja LAG-aa kao sustava za
opći razvoj područja čime se žele nadići
osobni interesi pojedinih društvenih
druš
skupina.
Organizacija redovitih javnih tribina i
širenje informacija kroz strukturirane
komunikacijske kanale kako bi se izbjeglo
pogrešno tumačenje informacija. Izrada
komunikacijske
strategije
koja
je
popraćena vizualnim identitetom koji se
temelji na identificiranim
anim vrijednostima i
načelima razvoja LAG-a.
Kontinuirano
praćenje
zakonskih
smjernica i problematike ruralnog razvoja

Nedostatak financijskih sredstava za
provedbu Strategije

Visok

Nedostatak natječaja na nacionalnoj
razini što uzrokuje ne otvaranje
natječaja na razini LAG-a

Srednji

u Republici Hrvatskoj kroz uključivanje u
stručne skupine na nacionalnoj
onalnoj razini,
suradnja s LEADER mrežom Hrvatske te
APRRR-om.
Aktivnostima za jačanje rada LAG-a
LAG i
njegovu promociju kao i sredstva NZRCD
iz programa „Europa +“. Izrada detaljnog
financijskog plana rada LAG--a.
Manjak otvorenih natječaja na nacionalnoj
razini uzrokuje promjenu u dinamici
raspisivanja natječaja na razini LAG-a
LAG te
posljedično promjene u Akcijskom planu
provedbe. Nužno je povezati se u
vertikalnu strukturu te surađivati s
nacionalnim tijelima kod planiranja
pl
provedbe na godišnjoj razini uz potporu
LEADER mreže Hrvatske.

