Obrazloženje uz prijedlog Odluke o osnivanju
udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
Gradonačelnik Grada Krka te načelnici općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj,
Punat i Vrbnik iskazali su interes za potpisivanje Sporazuma o postupku i mjerama za
osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR), u cilju poticanja razvoja ribarstvenog
i akvakulturnog područja primjenom specifične metodologije pod nazivom LEADER pristup,
kako bi u sljedećem koraku pristupili osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR).
LEADER pristup podrazumijeva:
 teritorijalni program namijenjen točno definiranom ruralnom području na razini nižoj
od regionalne,
 korištenje pristupa odozdo prema gore prilikom sastavljanja i provedbe lokalne
razvojne strategije u ribarstvu,
 stvaranje lokalnog javno-privatnog partnerstva kao pravnog tijela,
 višesektorski pristup koji se temelji na interakciji između činitelja i projekata
različitih sektora lokalnog gospodarstva,
 provedba inovativnih pristupa,
 provedba pilot-projekta,
 umrežavanje aktivnosti lokalnog partnerstva.
LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja
gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške
upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o
ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim
sektorima pomorskog gospodarstva.
LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u
zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Njegovo osnivanje u skladu je s
Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko
razdoblje 2014.-2020.
LAGUR će biti službeno registrirana udruga utemeljena na važećem Zakonu o udrugama.
Na razini donošenja odluka upravno tijelo LAGUR-a će predstavljati interese gospodarskog
sektora u ribarstvu, civilnog i javnog sektora.
Na 15. sjednici Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 24. studenoga 2016.
godine u Krku, podržan je prijedlog za osnivanje udruge Lokalne akcijske grupe u ribarstvu –
LAGUR od strane svih JLS otoka, odnosno za područje otoka Krka.
Na Kolegiju gradonačelnika, održanom 12. prosinca 2016. godine, nakon razmatranja radnog
prijedloga, Gradonačelnik Grada Krka utvrdio je Prijedlog Odluke o osnivanju udruge
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, te se isti Prijedlog upućuje Gradskom vijeću Grada Krka
na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.
Krk, prosinac 2016.
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