
« Нашите планини 

се територии со 

иднина и можности 

за Европа  »

Ние докажуваме дека планините се 

специфични подрачја во Европа, 

поради нивната височина, нивните 

падини, нивната густина на 

населеност, нивните предизвици и 

можности, па според тоа треба кон 

нив да се однесуваме на соодветен 

начин.

Повикуваме на јавни и приватни 

инвестиции во овие области. 

Враќањето на инвестициите можеби 

навистина ќе трае подолго во 

овие области отколку во градските 

подрачја или во рамничарските 

предели, но инвестицијата сама по 

себе неоспорно ќе биде поодржлива.    
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Квалитетот на животот на 

планинското население: Интензивен 

живот во заедница, животна средина која 

претставува привилегија, богата култура, традиција 

и наследство;

Позитивната слика за планинските области;

Ретки, зачувани и обновливи ресурси 

(воздух, шума, вода);

Производство на стоки и услуги: 

туризам, занаетчиство, земјоделство, индустрија;

Ефективни фактори на производство: 

човечки капитал, природни ресурси (простор, 

вода, воздух, дрво); бизнис партнерства (локални 

групи…);

Услови за одржливо производство:

Почит кон животната средина; зачуван 

биодиверзитет; управување со околината, 

иновативно управување со природните ресурси;

Модерно и динамично раководство:

Природните „хендикепи“ отескогаш ни биле 

извор на имагинација, а територијалната 

иновација е поразвиена во планините отколку на 

било кое друго место; оттука, овие иновации често 

претставувале инспирација за оние кои живеат во 

тие области.

 Се гордееме

со нашите

вредности...

Проблемите со оддалеченоста и 

непристапноста; недостаток на услуги, 

немање доволно знаење и вештини, понекогаш 

проблематични односи помеѓу жителите и 

дојденците; инфраструктура која допрва треба да 

се развива;

Проблеми кои се однесуваат на 

конкуренцијата во одржувањето како на 

стопанските дејности, така и на животната 

средина;

Раштрканост на дејностите, големина на 

бизнисите, како и потешкотијата истите да им се 

пренесат на помладите генерации;

Раштрканост на населението; 

потешкотиите во достигнувањето критична маса 

која е потребна за да се обезбедат услуги од јавен 

интерес, мала заинтересираност за сезонските 

работи (ниски и несигурни примања);

Ограничувања во земјоделската 

дејност поради непогодната почва и клима, 

како и тешкиот пристап до земјиштето;

Специфичностите на планините се 

недоволно интегрирани во регионалните, 

државните и Европските политики и стратегии.

... и свесни сме за 

нашите слабости
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1) Застапување на планинските 

заедници преку редовно одржување редовни 

контакти со Европските институции, државните 

влади и внатре-владините организации кои се 

вклучени во раководењето на нивото на масив; 

преку поднесување конструктивни предлози во 

текот на ревизијата на Европските политики кои 

имаат влијание врз планинските области; и преку 

елаборирање на овие предлози заедно со сите 

членови, така што ќе бидат репрезентативни и 

моќни.

2) Промовирање на вредностите 

на планинските области и покажување 

на можностите за одржливи инвестиции преку 

организирање настани (конференции, семинари, 

состаноци, конвенции и сл.), како и преку 

објавување статии и извештаи.

3) Организирање соработка помеѓу 

жителите на планинските еста преку 

развивање и раководење со Европските проекти 

(истражување, територијална соработка, обука 

и резмени итн.), преку координирање дискусии 

и размени помеѓу членовите на приоритетни 

акциони теми.

4) Организирање и учество во 

истражувања кои можат да го збогатат нашето 

колективно знаење во однос на ситуацијата со 

планинските области и насоките за нивен одржлив 

развој.

Насоката на нашите 

активности

1) Економски развој: за зголемување на 

редноста на постоечките економски активности, 

како и да се постигне поголемо разнообразие во 

стопанските дејности.

2) Човечки капитал: за да се поттикне 

пренесувањето на стопанските дејности 

на помладите генерации, да се промовира 

претприемаштвото, како и да се развијат обуки и 

воведувањето на нови вештини.

3) Природни и наследни ресурси:

За подобар менаџмент на животната средина, 

водата, отпадот, енергијата и природните убавини, 

во рамките на еден интегриран пристап (на ниво на 

масиви, поврзаност меѓу планините и градовите/

рамнините, итн.), да се стекнат придобивки од 

добрите карактеристики, да се адаптираме на 

климатските промени.

4) Услуги и мрежи: за брзо решавање на 

проблемите од областа на тешката пристапност и 

електронски комуникации, како и за подршка на 

претпријатијата во користење на информатичката 

технологија, и на крај, да се воспостават ефикасни 

јавни сервиси.

 
5) Култура и традиции: за зголемување 

на значењето на иницијативите (промоција, 

настани, поврзаност помеѓу образованието и 

планините итн.), а притоа да се осигураме дека сите 

генерации ќе ги споделат позитивните врски помеѓу 

стопанството и природата, што посебно се однесува 

на производите; да се воспостави ефикасна 

рамка која ќе овозможи заштита, признавање и 

вреднување на планинските производи.

6) Стратегии и раководење во 

планинските области: спроведување на 

подружништво на Европско ниво, кое ќе се базира 

на државните и регионалните полиси, притоа 

имајќи ја на ум потребата за интегриран пристап 

кој ќе ги има предвид спецификите на планините, 

големината на масивите, подобрата поврзаност 

помеѓу планините и градовите во рамничарските 

предели, како и ефективна територијална кохезија.

Нашите конкретни 

АКТИВНОСТИ

1) Секогаш да бидеме доследни
на концептот на одржлив развој:
Предлозите на Еуромонтана секогаш ќе се 
залагаат да ги стават во прв план трите столба 
на одржливиот развој: 1) еколошкиот, 2) 
општествениот, 3) економскиот.

2) Да промовираме квалитет: 
со цел да донесат дополнителни вредности, 
нашите планини мораат да играат на картата  
на квалитет: како квалитетот на животот, така 
и квалитетот на производите и проектите. 
Предлозите на Еуромонтана систематски 
ќе загарантираат дека ќе се промовира 
квалитетот, посебно низ показателите за 
квалитет.

3) Да делуваме како мрежа: 
секој проект ќе се изведува од страна 
на неколку организации на чело на кои 
ќе стои лидер кој ќе биде одговорен за 
имплементација и праќање на извештаи на 
Бордот на директори. Ќе се создадат групи со
заеднички интереси, со цел подобра анализа
на проблемите и изнаоѓање решенија, 
надградување на колективната интелигенција
и заедништвото помеѓу планинското 
население.

4) Да користиме нови 
технолошки помагала:
физичкото растојание помеѓу членовите на 
Еуромонтана е пречка за нашата ефикасност. 
Поради тоа, ние ќе користиме нови 
технологии за комуникација и соработка на 
секојдневна база. Ова ќе биде нашиот прв 
придонес кон донесување на енергетските 
трошоци на минимум. Сепак, човечките 
контакти никогаш не би можеле да бидат 
заменети со било каква технологија и секоја 
организација- членка ќе се стреми кон учество 
на најмалку еден настан во текот на годината 
(семинар, колоквиум, генерално собрание, 
конференција).
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Пристапот на
ЕУРОМОНТАНА



Придобивките од активното 

членство во ЕУРОМОНТАНА :

« ЕУРОМОНТАНА е децентрализирана мрежа чиј 

приоритет е поврзување на своите членови и нивните 

иницијативи, под координацијата на мал тим. 

Придобивките од учеството ќе растат како што ќе растат 

инвестициите кои ги вложувате! »

Да се биде активен член на Euromontana значи:

ДА ПРИДОНЕСУВАТЕ кон елаборирањето на стратегиите кои им овозможуваат на 

планините да бидат клучни дејци во својот сопствен развој, преку зајакнување на претставник 

и обединета група, чија грижа ќе бидат планинските области, која ќе се обраќа на Европската 

Унија и нејзините земји членки. 

ДА ГИ ПРОМОВИРАТЕ вашите визии, активностите на вашата организација и 

на вашата планинска област преку информирање на други заинтересирани страни во 

Европските институции во врска со нив, преку организирање настани и дисеминација на 

резултатите од вашата работа. 

ДА ПОЛЗУВАТЕ  од големата повеќе-секторска и разновидна мрежа на организации кои 

се активно вклучени во планинскиот развој, да развивате ваши проекти, ваши партнерства, и 

ваши соработки на европско ниво, како и во рамките на вашата држава.

ПРИОРИТЕТ ДА ВИ БИДЕ ВКЛУЧУВАЊЕТО во партнерствата кои ги гради 

Euromontana со цел развивање на европски проекти чија тема се проблемите кои ги засегаат 

планинските области.

ДА ПРИМАТЕ клучни информации и анализи на проблемите кои се од важност за 

европските планински области (информации преку електронска пошта, билтени, пристап до 

резервирани делови од веб-страните, тематски размени, итн.)

ДА УЧЕСТВУВАТЕ на настани од високо ниво како што се Биеналните Европски 

Конвенции за Планините, европски конференции, како и информативните сесии за 

членовите. 
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Кои се нашите 
членови?

Повеќе од 70 организации 
од над 15 држави се имаат 
приклучено кон Euromontana:
организации за општествено-
економски азвој, локалните самоуправи 
на цели територијални единици, 
агенции за екологија, шумарство или 
развој, истражувачки институти, центри 
за обука.

Од оваа разновидност произлегува 
големиот придонес на Euromontana 
во одржливиот развој на планинските 
области и богатата размена меѓу 
членството.
 

Заинтересирани сте за 
зачленување?

Контактирајте не’ на 
info@euromontana.org



ЕУРОМОНТАНА

Европска асоцијација 

за планински региони

Tel: + 32 2 280 42 83

Fax: + 32 2 280 42 85

info@euromontana.org

2, Pl du Champ de Mars, 

B- 1050 Brussels

Belgium

www.euromontana.org

Контактирајте 
не’
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