Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac na 2.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 02. kolovoza 2013. godine donosi:

ODLUKU
o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi - LAG-u „SLAVONSKA RAVNICA“
Članak 1.
Općina Slavonski Šamac pristupa udruzi Lokalna akcijska grupa „SLAVONSKA
RAVNICA“ (skraćeni naziv: LAG „SLAVONSKA RAVNICA“).
Članak 2.
Svrha pristupanja Lokalnoj akcijskoj grupi „SLAVONSKA RAVNICA“ je:
•

Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava

•

Izrada strategije razvoja pojedinog područja

•

Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta

•

Razvoj gospodarskih aktivnosti

•

Osiguravanje protokola informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog
gospodarstva i lokalne zajednice

•

Razvijanje sinergije i umrežavanje između svih subjekata kojima je u interesu
doprinijeti razvoju ruralnih područja

•

Iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj

•

Jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja

•

Pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostali fondova EU

•

Briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom
drugom razvoju u širem ruralnom području

•

Djelovanje u skladu s LEADER načelima
Članak 3

Općina Slavonski Šamac stječe sva prava i obveze člana Lokalne akcijske grupe „Slavonska
ravnica“ danom pristupanja istoj .
Prava Općine Slavonski Šamac kao člana LAG-a su birati i biti biran u sva tijela LAG-a,
sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i
imovini LAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava koja su
utvrđena Statutom LAG-a.
Članak 4.

Obveza Općine Slavonski Šamac je plaćati članarinu, koja će biti određena aktom LAG-a.
Općina Slavonski Šamac ima obvezu pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata LAG-a, te
čuvati i promicati ugled LAG-a.

Članak 5.
Pristupnicu o priključenju iz članka 1. ove Odluke u ime Općine Slavonski Šamac ,
potpisat će Općinska načelnica Općine Slavonski Šamac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka za zajedničko
osnivanje Lokalne agencijske grupe (LAG-a) s Općinom Babina Greda („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 11/2012).
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