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POZIV NA RADIONICU ZA 
IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a SRIJEM 

ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027. 

Poštovani, 

Pozivamo Vas na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem za razdoblje 2023. – 

2027. Pozivaju se na sudjelovanje svi zainteresirani dionici, iz svih sektora (udruge, ustanove, lokalna 

samouprava, gospodarstvenici i drugi.), s područja LAG-a Srijem. Lokalna razvojna strategija LAG-a 

Srijem 2023.-2027. (u daljnjem tekstu: LRS LAG-a) temeljni je plansko-strateški dokument temeljem 

kojeg će se u narednom programskom razdoblju 2023.-2027. na području obuhvata LAG-a Srijem 

raspisivati budući LAG natječaji. 

Cilj radionice je zajednički razmotriti pitanja i elemente izrade LRS LAG-a, te na temelju zajedničke 

suradnje sa sudionicima radionica izraditi SWOT analizu iste. 

 

RASPORED ODRŽAVANJA RADIONICA: 
 

1. Prva radionica će se održati u četvrtak 18. kolovoza 2022. u 14,00 sati u Starim Jankovcima u 

prostorijama Općinske vijećnice (Adresa: dr. Franje Tuđmana 1, Stari Jankovci), 
  

2. Druga radionica će se održati u petak 19. kolovoza 2022. u 17,00 sati u Tovarniku u 

prostorijama Vile Tovarnik (Adresa: Ulica Josipa Kozarca bb, Tovarnik), 
 

3. Treća radionica će se održati u ponedjeljak 22. kolovoza 2022. u 17,00 sati u Tordincima u 

prostorijama Općine Tordinci (Adresa: Trg hrvatskih žrtava 9, Tordinci), 
 

4. Četvrta radionica će se održati u utorak 23. kolovoza 2022. u 17 sati u Trpinji u prostorijama 

Doma kulture u Trpinji (Adresa: Velika 1, Trpinja). 

 

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE: 

Molimo Vas da se pozivu odazovete jer su Vaši prijedlozi i mišljenja jedna od najvažnijih okosnica izrade 

Lokalne razvojne strategije. Potvrdite Vaše sudjelovanje na broj 099/299 8414 ili se prijavite za 

sudjelovanje putem maila albert.varga@srijem.info. 

 

NAPOMENA: Sve četiri radionice su jednakog sadržaja, a zainteresirani sudionici s područja 

LAG-a Srijem se prijavljuju na jednu radionicu koja im najviše odgovara terminom i lokacijom.  
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