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Namen izvedbe projekta »Dežela štorkelj« Destinacija
Natura 2000, je prispevati k turističnemu razvoju občine
Velika Polana z izkoriščanjem naravnih danosti in
biotske pestrosti območja.
Z izvedbo operacije smo dosegli naslednje cilje:
• razvoj turistične ponudbe v občini Velika Polana in
povečanje prepoznavnosti destinacije,
• zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, ki so
posledica povečanega obiska ob razvoju turizma in
povečanju števila obiskovalcev.
Specifični cilji projekta:
1. Vzpostaviti in izboljšati kakovost javne
infrastrukture, ki služi interpretaciji Nature 2000
2. Prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti
območja Nature 2000
3. Pozitivno prispevati k ohranjanju stanja in
povečanju števila gnezdišč štorkelj v Veliki in Mali
Polani
4. Z novimi turističnimi produkti povezati obstoječo
ponudbo in prispevati k večji kvaliteti turistične
ponudbe območja in regije
5. Prispevati k izboljšanju zdravega življenjskega sloga
na podeželju.
Izvedba investicijske operacije »Dežela Štorkelj«
Destinacija Natura 2000 ima pozitivne učinke tudi
na družbeno okolje, predvsem se je zvišala kvaliteta
bivalnega okolja. Z izvedbo operacije smo predvsem
znatno prispevali k ohranjanju naravne in kulturne
dediščine.

Aktivnosti

Projekt je razdeljen na naslednje sklope:
1. IZGRADNJA SREDIŠČA ZA INTERPRETACIJO
NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE »NATURA
2000« S PARKIRIŠČEM ZA OBISKOVALCE,
2. OBNOVA IN PREUREDITEV OBSTOJEČE
DVORANE IN NJENA PREUREDITEV V
AUDIOVIZUALNI CENTER,
3. OBNOVA STAVBE KULTURNE DEDIŠČINE
(COPEKOV MLIN – TEHNIČNI MUZEJ),
4. OBNOVA KRANJČEVE DOMAČIJE,
5. IZGRADNJA VZDRŽEVALNE POSTAJE..

Financiranje

Vrednost projekta je 1.146.170,46 evrov.
Projekt sofinancirajo: Evropski sklad za regionalni
razvoj v višini 718.655,00 evrov, Občina Velika Polana
po ZFO–1, 21.a člen, v višini 52.917,00 evrov, Občinski
proračun Velika Polana v višini 374.598,46 evrov.
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za
obdobje 2010–2012; razvojne prioritete »Razvoj
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.

