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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

LAS Prlekija izbrala šestnajst novih projektov namenjenih lokalnemu 
razvoju Prlekije, za katere bo pridobila več kot pol milijona evropskih 
sredstev 
 
 
Ljutomer, 12. 2. 2021 – Zaključil se je večmesečni postopek 5. javnega poziva LAS Prlekija. 
Med devetnajstimi prijavljenimi vlogami s skupno vrednostjo več kot 1,2 mio evrov je 
Upravni odbor LAS Prlekija izbral šestnajst projektov, ki bodo deležni sofinanciranja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 569.350 tisoč 
evrov. Največ sredstev bo namenjenih bogatenju lokalne turistične ponudbe ter dogodkom 
in aktivnostim za zdrav življenjski slog. 
 
Strategijo LAS Prlekija 2014-2020 izvajajo številni partnerji na območju osmih občin v Prlekiji (Apače, 
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej). V pričetku leta 
2020 je Prleška razvojna agencija (vodilni partner LAS) objavila 5. javni razpis LAS Prlekija, v katerem 
je bilo razpisanih 609.894,13 EUR sredstev za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP). Na javni poziv je LAS Prlekija prejela 19 vlog, Upravni odbor pa je od teh 
izbral za sofinanciranje 16 projektov. Seznam vseh odobrenih projektov na 5. javnem pozivu LAS 
Prlekija s povzetki projektov objavljamo na spletni strani LAS www.las-prlekija.com. 
 
LAS Prlekija je v tem programskem obdobju izvedla tri javne pozive s sofinanciranjem iz strani  EKSRP. 
Devetnajstim že izbranim projektom na prvih dveh javnih pozivih se je naposled pridružilo še 16 novih. 
LAS Prlekija bo v tem ukrepu Programa razvoja podeželja pridobila skupno 1,2 milijona evrov iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 
Niko Miholič, predsednik LAS Prlekija je ob tem povedal: »Projekti, potrjeni v 5. javnem pozivu LAS 
Prlekija, predstavljajo pozitiven korak naprej k uresničevanju želja našega okolja, in sicer gre za 
investicije v turistično infrastrukturo ter v turistične in kulturne vsebine. Slednje je namreč ključno, če 
želimo, da gostje ostanejo še kakšen dan več v Prlekiji in da poleg turizma lahko uživajo tudi v kulturnih 
vsebinah, ki predstavljajo našo prleško tradicijo, šege in navade ter seveda naše edinstveno narečje. 
Glede na vedno večje povpraševanje po nepovratnih sredstvih za namen investicij v turizem se že 
veselim naslednjih LAS razpisov in posledično novih idej s strani naših ponudnikov, društev in občin.« 
 
»Obdobje prehoda med dvema programskima obdobjema je za nosilce lokalnega razvoja neljubo  
obdobje suhih krav. Zato s toliko večjim zanosom odpiramo vrata novim 16 projektom, za katere smo 
pridobili sofinanciranje iz EKSRP. Vsak od teh bo doprinesel nov kamenček v mozaik življenja na desnem 
bregu  Mure« je prepričan Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije giz, vodilni partner LAS 
Prlekija 
 
 

http://www.las-prlekija.com/
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Več informacij: 
Maja Šogorič, 
LAS Prlekija / Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ul. 2, 9240 Ljutomer 

T: 02 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, info@prlekija.com, W: www.las-prlekija.com 
   
O LAS Prlekija 
LAS Prlekija je lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo osmih občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, 
Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Celotno območje LAS Prlekija leži v razvojni regiji Pomurje, ki je sicer po 
večini kazalnikov najmanj razvita regija v državi. Območje LAS Prlekija: 
- 38.113 prebivalcev,  
- 169 naselij v osmih občinah, 
- 3 mesta: Ljutomer, G. Radgona, Radenci 
- površina: 388,7 km² 
 
O programu CLLD 
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa 
LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. S pristopom »od spodaj 
navzgor« CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih 
aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega 
območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih 
prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih 
okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. 

mailto:info@las-prlekija.com
mailto:info@las-prlekija.com
mailto:info@prlekija.com
mailto:info@prlekija.com
http://www.las-prlekija.com/

