
 

Naziv operacije: VITALIN - Točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih 

Akronim: VITALIN 

Sklad: ESRR 

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Cerkvenjak 

Ostali partnerji: Gostinstvo in turizem Breznik d.o.o., Društvo upokojencev Cerkvenjak 

Vrednost operacije: 130.027,00 EUR 

Vrednost sofinanciranja: 40.000,00 EUR 

Povzetek operacije: 

Operacija VITALIN rešuje izziv nezadostne vključenosti ranljivih skupin v družbeno socialne tokove 
območja LAS Ovtar Slovenskih goric. Z vzpostavitvijo infrastrukture, razvojem novih programov in 
vključitvijo lokalnega prebivalstva v organizirane dogodke projekta »VITALIN« najbolj prispeva k 
uresničitvi cilja krepitve integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje 
arhitektonskih ovir dostopnosti ter varovanje zdravja. Z realizacijo novega delovnega mesta se 
prispeva tudi k uresničitvi cilja ustvarjanja trajnostnih delovnih mest z aktiviranjem lokalnih 
potencialov, z inovativnimi novimi programi pa k uresničevanju cilja inovativnih pristopov, novih 
produktom in storitvam na urbanem območju LAS. Z načinom izvedbe dogodkov – uporaba lokalnih 
ekološko pridelanih surovin, aktivno preživljanje prostega časa, pa k razvoju trajnostnega turizma, 
športa in društvenih dejavnosti, ki prispevajo k cilju varovanja okolja. 

Cilj operacije: 

Z izvedbo aktivnosti ter promocijo zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja 
povečati kakovost življenja za ranljive ciljne skupine in zmanjšati tveganja njihove socialne 
izključenosti. 

Pričakovani rezultati operacije: 

Oblikovanje novega dolgoročnega partnerstva in novih programov za razvoj društvenih dejavnosti, 
medgeneracijsko sodelovanje in zdrav življenjski slog ter animacija, motivacija in aktivacija ranljivih 
ciljnih skupin. 

Ciljne skupine: 

Pripadniki ranljivih skupin, še posebej mladi in starejši ter ženske, invalidi in brezposelni. V operacijo 
bodo vključena tudi lokalna društva in ponudniki ter lokalni prebivalci območja LAS Ovtar Slovenskih 
goric. 
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Kazalniki: 

1 novo partnerstvo za medgeneracijsko vključenost, 3 vključeni deležniki na lokalni ravni, 150 
vključenih prebivalcev, 1 novo ustvarjeno delovno mesto, 2 nova programa za učenje, osveščanje in 
motivacijo ciljnih skupin in razvoj društvenih dejavnosti. 

  
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
 
 
Dodatne informacije: 

 www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

