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DODATAK 7. Rizici provedbe LRS LAG-a Krka i 

mjere za njihovo ublažavanje  

Rizici koji mogu ugroziti uspješnu provedbu LRS LAG-a Krka su:  

 

 

Rizik 
Razina 

rizika 
Mjere ublažavanja rizika 

Nemogućnost privlačenja i 

zadržavanja kvalitetnih 

zaposlenika, odnosno odlazak 

ključnih zaposlenika  

Niska 

Dobri radni uvjeti i odnosi unutar ureda LAG-

a. Kvalitetna potpora članovima ureda od 

strane izvršnih tijela. Stabilne financije.  

Resursi zaposlenika/članova 

ureda LAG-a nisu dovoljni za 

dostizanje ciljeva u zadanim 

rokovima/ neučinkovitost 

korištenja resursa  

Srednja 

Dobar program potpore osoblju ureda LAG-a. 

Potpora UO LAG-a. Stalan monitoring i 

evaluacija ljudskih resursa. Korištenje 

vanjskih suradnika. Edukacija članova ureda 

LAG-a.  

Nedostatno planiranje/upravljačka 

znanja članova lokalnog 

partnerstva 

Srednja 

Stalan monitoring, izvješćivanje i praćenje 

rada LAG-a, trening/edukacije članova LAG-

a, posebno donositelja operativnih odluka – 

članova u UO LAG-a. Edukacija članova UO 

LAG-a.  

Nedostatak vještina / predanosti 

članova lokalnog partnerstva  

 

Srednja 

Redovna organizacija treninga i edukacija. 

Angažiranje drugih članova LAG-a – 

uključivanje volontera, kako bi se nadopunilo 

znanje i vještine ureda LAG-a.  

Neučinkovita 

organizacijska/upravljačka 

struktura  

Srednja 

Stalan monitoring provedbe poslovnog plana 

te procesa i procedura. Edukacija izvršnih 

tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada.  

Sukob interesa u donošenju 

odluka  
Srednja 

Uspostava internog sustava za izbjegavanje 

sukoba interesa. Oiguranje dovoljnog znanja i 

vještina članova LAG-a za nezavisno 

donošenje odluka. Pri svakom odlučivanju, 

osobito vezanom uz donošenje odluka o 

odabiru projektnih prijedloga važna je Izjava o 

nepristranosti koja omogućuje objektivan 

pristup u postupcima odabira.   

Nametanje dodatnih odgovornosti 

bez financiranja  

 

Srednja 

Dobar financijski monitoring i potpora svih 

članova LAG-a. Razvoj sustava volontiranja.  

Negativan publicitet  

Visoka 

Jačanje identiteta LAG-a kao posebne 

organizacije, jačanje aktivnosti LAG-a, 

informiranje što šire javnosti o aktivnostima i 

značaju LAG-a. 

Promjena smjernica Vladinih 

politika posebno vezanih uz 

provedbu Programa ruralnog 

Visoka 

Stalno educiranje i informiranje članova ureda 

LAG-a o odlukama nadležnih tijela za 

provedbu programa RR. Suradnja s LEDAER 
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razvoja i djelovanje udruga  mrežom Hrvatske, kao tehničkom pomoći, 

suradnja s Upravnom direkcijom i APPRR-

om. 

Nedostatak sredstava za 

predfinanciranje aktivnosti LAG-

a i korisnika podmjere 19.2 

Visok 

Aktivnosti za jačanje rada LAG-a i njegovu 

promociju. Pojačane aktivnosti vezane uz 

ishodovanje financijskih sredstava od strane 

financijskih institucija i organizacija.  

Nepovoljni međusobni odnosi 

multisektorskih dionika – članova 

LAG-a, posebno članova 

Upravnog odbora  

Srednja 

Intenzivna provedba aktivnosti animacije i 

umrežavanja multisektorskih dionika, kako bi 

što više međusobno komunicirali. Praćenje 

rada i postignuća LAG-a te izvješćivanje 

dionika i široke javnosti.  

 


