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Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH - Ukrep LEADER (19.2)
Akronim operacije: E-kolesa Slovenskih goric
Celotna vrednost operacije: 57.927,77 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.712,49 EUR
Poleg prijavitelja Domačije Firbas iz Cerkvenjaka v operaciji sodeluje še 7 partnerjev: Občina Benedikt,
Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Vesna
Sirk in Aljaž Toplak.
Z nakupom električnih koles in pripadajoče opreme za prevoz koles bo turist na območju LAS Ovtar
Slovenskih goric lahko obiskal več ponudnikov in ni več omejen na krajše razdalje npr. ene občine.
Dodana vrednost ponudbe je inovativna storitev, ki gostom ponudi, da lahko kolesa dostavimo na
poljubno točko v Slovenskih goricah ali pa goste pridemo iskat, poberemo kolo, če pot nadaljujejo
naprej kako drugače. Gostje uporabljajo kolesa z zeleno energijo in jih z zaokroženimi inovativnimi
turistične storitvami zadržimo na območju LAS, tukaj raziskujejo nove ponudnike in se ponovno
vračajo v destinacijo. S temi inovativnimi storitvami in produkti bodo Slovenske gorice postale
atraktivnejše za goste, potepanje po Slovenskih goricah bodo gost doživeli še bolj v stiku z neokrnjeno
naravo, povečala se bo tudi njihova potrošnja pri ponudnikih z nakupom prepoznavnih lokalnih
produktov območja LAS.
Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme
Pričakovani rezultati: Nove vsebine, storitve in produkti v mreži Ovtarjeve ponudbe
Kazalniki v operaciji:
Kazalnik in enota

Stanje
pred operacijo/enoto

Predvideno stanje
ob zaključku operacije/enoto

Nakup električnih koles

0

9

Nakup kombija

0

1

Nakup prikolice za prevoz koles

0

1

Postavitev info tabel

0

8

Število uporabnikov e-koles

0

40

Promocijski dogodek ob koncu
projekta

0

1

Vzpostavitev/razširitev mreže
Ovtarjeve ponudbe

0

1

Integralni turistični paketi z ekolesi

0

3

Aplikacija s turami za pametni
telefon

0

1

Ustvarjeno novo delovno mesto

0

1
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PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK - Ukrep LEADER (19.2)
Akronim operacije: MPZAD Cerkvenjak
Celotna vrednost operacije: 55.512,69 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 37.479,93 EUR
Prijavitelj: Trgovina – gostinstvo Roman Ploj s. p.
Partnerja: Občina Cerkvenjak, Društvo »KRDEBAČ«
Vzpostavljeno bo postajališče za avtodome z 3 polnilnimi enotami, na katere se priključi 6 avtodomov
hkrati. Lahko se oskrbijo z elektriko in čisto vodo ter odložijo fekalije in odpadke (ločeno zbiranje
odpadkov). Postajališče bo vključeno v mrežo PZA, katera skrbi za promocijo in prepoznavnost po
celotni Evropi. Postavljena bo info tabla s ponudbo na območju Občine Cerkvenjak: kulturna dediščina,
naravne lepote, turistične kmetije, vinotoči, gostilne, pohodniške in kolesarske poti. Izdelana bo
zloženka v slovenskem in angleškem jeziku, z znamenitostmi in ponudbo Slovenskih goric. Tako bo
lahko obiskovalec podaljšal postanek na območju LAS Ovtar Slovenskih goric. Ob koncu projekta bo
izveden promocijski dogodek za novinarje in širšo javnost. Pri tem sodeluje Društvo »KRDEBAČ«, ki bo
predstavil življenje nekoč prisotnih Rimljanov na tem območju, ki so tu pustili vidne sledi. Nastal bo
nov turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor.
Cilj: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov
Pričakovani rezultati: Ustvarjena nova delovna mesta in zaposlitve
Kazalniki v operaciji:
Kazalnik in enota

Stanje
pred operacijo/enoto

Predvideno stanje
ob zaključku operacije/enoto

Število urejenih postajališč in
parkirišč za avtodome na
območju LAS Ovtar Slovenskih
goric

0

1

Število parkirnih mest za
avtodome

0

6

1 nova zaposlitev za polni
delovni čas

0

1

Število nočitev avtodomov na
območju LAS Ovtar Slovenskih
goric v letu 2018

0

10

Tisk zloženk (kos)

0

3000

Info tabla s turistično ponudbo
za uporabnike postajališča

0

1

Izvedba promocijskega dogodka
za novinarje in širšo javnost

0

1

