Operacija: Ohranimo naravo in kulturo zelenega Goričkega
Zeleno Goričko
Tematski cilj: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Cilj: Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovstnost ter kulturno dediščino območja
Cilji operacije:
- Identificirati ključne točke naravne in kulturne dediščine ter jih interpretirati,
- Vzpostaviti inovativno javno-zasebno partnerstvo in lansirati nov trajnostni turistični
produkt,
- Organizirati in izvesti vsaj 6 izobraževalnih-osveščevalnih aktivnosti,
- Postaviti tri informacijske table v urbanih središčih.

Opis projekta:
Vaška jedra območja LAS Goričko skrivajo izjemno bogato kulturo in so se v veliki meri
razvila na podlagi naravnih danosti v njihovi neposredni bližini. V okviru operacije Zeleno
Goričko želimo identificirati, predstaviti ta preplet naravne in kulturne dediščine Goričkega
ter vpliv le-te na razvoj vaških jeder oz. turizma. Skozi interpretacije dediščine, ki v veliki
meri temelji na virtualnih doživetjih, želimo ohraniti biotsko raznovrstnost ter naravno in
kulturno dediščino. Partnerji Agencija Idea, TIC Moravske Toplice, RZ Puconci in Društvo
Stopaj bomo skozi nastajanje interpretacij in izvedbe izobraževalnih dogodkov vzporedno
oblikovali tudi trajnostni turistični produkt, ki bo upošteval varovanje okolja ter ohranjanja
biotske raznovrstnosti območja LAS Goričko. Skozi projekt bodo nastajali trajnostni digitalni
in tiskani materiali kot ohranitev naravne in kulturne dediščine, ki pa bodo dolgoročno
uporabljeni v novooblikovanem turističnem produktu. Partnerji bomo sklenili inovativno
partnerstvo trajnostnega turističnega produkta Zeleno Goričko, ki ga bomo izvajali po
zaključku operacije. Skozi operacijo bo tako nastalo vsaj 5 interpretacij naravne in kulturne
dediščine (fototeka, publikacija, dokumentarni film, VR film, informacijska tabla, promocija)
ter organiziranih 9 izobraževalnih dogodkov. Izvedli bomo tudi naložbe v opremo in
informacijske table ter pripravili študijo o vplivu dogodkov na okolje.
Prijavitelj projekta: Agencija Idea d.o.o.
Partnerji: Turistično-informativni center Moravske Toplice, Razvojni zavod Občine Puconci,
Stopaj – društvo za razvoj idej
Začetek projekta: 1. 7. 2022
Zaključek projekta: 30. 6. 2023
Finančna podpora:
Celotna vrednost projekta z DDV
134.310,79 EUR
Upravičen strošek
120.814,17 EUR
Višina nepovratnih sredstev (80%) 96.651,34 EUR

- od tega ESRR-EU
- od tega ESRR-SLO
Lastna sredstva partnerji

77.321,07 EUR
19.330,27 EUR
37.659,45 EUR

Rezultati operacije:
1. Novo partnerstvo za vzpostavitev trajnostnega turističnega produkta Zeleno Goričko:
1
2. Nov trajnostni turistični produkt Zeleno Goričko: 1
3. Informacijska tabla: 3
4. Dokumentarni film: 2
5. VR film: 9
6. Tematska izobraževanja: 6
7. Študija o vplivu dogodkov na okolje: 1

Povezave:
Evropska kohezijska politika v Sloveniji (www.eu-skladi.si)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si)
LAS Goričko (http://www.las-goricko.si/)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

