SODELOVANJE OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI PRI SKUPNEM
PROJEKTU
Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE
Ormož za obdobje 2017 – 2025
Splošne informacije o operaciji:
Akronim: NOST
Sklad: EKSRP
Vodilni partner - prijavitelj: Občina Ormož
Ostali partnerji: Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, JARA Ormož
Vrednost operacije: 221.756,33 €
Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €
Trajanje operacije: začetek 1. 3. 2018, konec 15. 2. 2019
Odločba iz dne: 16. 2. 2018
Povzetek operacije:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1 Podpora razvoju infrastrukture in programov
za izboljšanje kvalitete življenja.
Operacija zajema izdelavo:
1. Izdelavo Načrta razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS
UE Ormož v sodelovanju z dejavniki lokalnega razvoja na območju LAS UE Ormož
ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov. Upoštevali bomo izkušnje in primere dobrih
praks iz tujine in Slovenije. Izvedbeni del bo vključeval izdelavo Elaborata za
nadgradnjo ponudbe doživetja in kakovosti, Načrt razvoja kolektivne blagovne
znamke (KBZ) območja LAS in Načrt razvoja celostne grafične podobe območja
LAS. Izvajalec Občina Ormož
2. Ureditev postajališč za avtodome na treh lokacijah: Sveti Tomaž parcela 83/1 KO 283
Tomaž, parcela 1090/2 KO 282 Savci in na parceli 604, KO 332 Ormož
3. Ureditev tržnic za prodajo lokalnih produktov: parcela 985/5 332 Ormož in parcela
2700 KO 338 Središče,

4. Obveščanje javnosti.
Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:
Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva
Podpora razvoju osnovnih storitev
Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine
Pričakovani rezultati operacije:







projektno partnerstvo,
izdelan Načrt LAS UE Ormož 2017 - 2025 in izvedbeni dokumenti Načrta ( elaborat
nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja, načrt razvoja kolektivne
blagovne znamke in načrt razvoja celostne grafične podobe,
ureditev treh postajališč za avtodome,
nabava opreme za tržnice,
44 delavnic za izdelavo Načrta, usposabljanje in izobraževanje.

SODELOVANJE OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI PRI SKUPNEM LAS
PROJEKTU

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi
Splošne informacije o operaciji:
Akronim: RTNP
Sklad: EKSRP
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Središče ob Dravi
Ostali partnerji:
-

Jeruzalem SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN
STORITVE, D.O.O.,
Konjeniško društvo Središče ob Dravi,
DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Vrednost operacije: 54.477,40 €
Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €
Trajanje operacije: začetek 1.3.2018, konec 1.3.2019
Odločba iz dne: 16. 2. 2018
Povzetek operacije:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1 Podpora razvoju infrastrukture in programov za
izboljšanje kvalitete življenja.
Operacija zajema izdelavo:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1. Podpora razvoju infrastrukture in programov za
izboljšanje kvalitete življenja.
V sklopu operacije bomo na točkah zanimive naravne in kulturne dediščine postavili interpretacijske
table za obiskovalce, določenim tablam bomo dodali povzetek za slepe in slabovidne osebe.
Izdelali bomo načrt interpretacije območja, ki bo vključeval logotip krajinskega parka, slogan, katalog
celostne grafične podobe (CGP).

Natisnili bomo brošuro s ključnimi informacijami o zanimivostih v Občini Središče ob Dravi, brošura
bo vsebovala zemljevid z označenimi točkami pomembnejše naravne in kulturne dediščine ter
označeno ponudbo storitev na območju operacije.
V sklopu operacije bomo identificirali ponudbo različnih storitev. S pomočjo strokovnjakov za turizem
bomo ponudnikom omogočili seznanitev z možnostmi nadgradnje njihove ponudbe z naravoslovnim
turizmom.
V prostorih Občine Središče ob Dravi bomo uredili informacijsko točko, kjer bodo obiskovalcem na
voljo informacije o kraju in pomembni naravni in kulturni dediščini. Vzpostavili bomo spletno stran s
predstavitvijo parka, njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti ter o lokalnih ponudnikih različnih
storitev.
Nadgradili bomo Praznik buč v Središču ob Dravi z namenom promocije lokalne kulture in naravne
dediščine, lokalne ponudbe in storitev. V sklopu praznika buč bo možnost ogleda naravne in kulturne
dediščine Središča ob Dravi. Ogled bo izveden z vožnjo s kočijami. Operacija je izjemnega pomena za
prihodnji razvoj Središča ob Dravi, saj poleg vzpostavljanja konkretne promocije Krajinskega parka
postavlja temelje za prihodnji lokalni razvoj in dopolnilne dejavnosti na kmetijah kmetov.
Cilji operacije:
-

identifikacija naravne in kulturne dediščine,
predstavitev naravne in kulturne dediščine,
na območju pomembne naravne dediščine razvoj koncepta trženja narave,
v lokalnem okolju ponuditi novo razvojno priložnost,
spodbuditi trajnostni pristop upravljanja z naravo,
z interpretacijo narave še dodatno krepiti odnos ljudi do naravnega okolja.
vključevanje ranljivih skupin

Pričakovani rezultati operacije:
-

Projektno partnerstvo,
vzpostavitev osnovne infrastrukture na območju operacije,
priprava celostne grafične podobe (CGP) območja Občine Središče ob Dravi,
razvoj turistične in naravoslovne ponudbe pri lokalnih ponudnikih storitev,
z namenom promocije območja bomo natisnili brošuro, ki bo trojezična, v slovenskem,
angleškem in nemškem jeziku,
v prostorih občine Središče ob Dravi bomo uredili informacijsko točko,
vzpostavili bomo spletno stran s predstavitvijo projekta.

http://www.las-ue-ormoz.si/

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://www.eu-skladi.si/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

