
« Hory sú oblasti 

s potenciálom 

a výzvami do budúcnosti 

pre celú Európu »

Zastávame názor, že hory predstavujú 

rázovité oblasti Európy - a to najmä 

vďaka svojej nadmorskej výške, 

sklonu, hustote zaľudnenia či výzvam 

a príležitostiam ktoré poskytujú. Práve 

preto je nevyhnutné, aby sa k nim 

pristupovalo špecificky a s osobitou 

starostlivosťou.

 
Našou snahou je zabezpečiť rozvoj 

horských oblastí. Tento cieľ je možné 

dosiahnuť aj pomocou verejných 

a súkromných investícií, ktorých 

výnosnosť je možno nižšia ako v 

úrodných nížinách alebo v mestkých 

oblastiach, ale ich udržateľnosť do 

budúcnosti je nepochybná.   
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Kvalita života v horských oblastiach: 

intenzívne komunitné väzby, neznečistené životné 

prostredie, bohaté kultúrne dedičstvo a udržiavanie 

tradícií;

Pozitívny obraz horských oblastí; 

Nedotknuté obnoviteľné zdroje (voda, les, 

ovzdušie);

Produkcia tovarov a služieb : turizmus, 

remeselná, poľnohospodárska a priemyselná 

výroba; 

Dostupnosť produkčných faktorov: ľudský 

kapitál, prírodné zdroje (využiteľný priestor, 

vodné zdroje, čisté ovzdušie, drevná hmota); 

podnikateľské partnerstvá; 

Podmienky pre udržateľnú produkciu : 

rešpektovanie environmentálnych noriem, 

zachovávanie biodiverzity, udržiavanie krajinného 

rázu, inovatívny manažment prírodných zdrojov; 

Moderné a dynamické riešenia: prírodné 

„hendikepy“ sú zdrojom predstavivosti a 

inovatívnych prístupov, ktoré sú v horských 

oblastiach vyvinuté lepšie ako kdekoľvek inde a sú 

inšpiráciou aj pre rozvinutejšie oblasti.

Sme hrdí na 

naše silné stránky...

Problém konkurencieschopnosti a 

dostupnosti; nedostatok služieb, poznatkov a 

skúseností; občasné spory medzi obyvateľmi 

a „cudzincami“; mnohokrát nevyhovujúca 

infraštruktúra;  

Protichodné záujmy ekonomickej a 

environmentálnej agendy; 

Nedostatočná obchodná činnosť, obmedzenia 

pri výrobných aktivitách a nízka participácia 

mladšej generácie; 

Riedke zaľudnenie; nerentabilnosť poskytovania 

služieb verejného záujmu (elektrická sieť, 

infraštruktúra, poštové služby); nízka atraktivita 

sezónnych pracovných pozícií (nízke a neisté 

ohodnotenie) ;

Obmedzenia pri poľnohospodárskych 

aktivitách spôsobené špecifickými pôdnymi 

a klimatickými charakteristikami a zlou 

dostupnosťou terénu;  

Špecifiká horských oblastí nie sú dostatočne 

zohľadnené pri vytváraní regionálnych, 

národných a európskych politík

 

... no nezabúdame ani 

na naše nevýhody

Foto : Géraldine Leroux



1)Reprezentujeme horské komunity: 

udržujeme neustály kontakt s inštitúciami 

Európskej únie, s vládami jednotlivých štátov 

a s medzivládnymi organizáciami, ktoré sú 

priamo zapojené do záležitostí horských 

masívov, konštruktívne pripomienkujeme návrhy 

európskej legislatívy, ktoré sa týkajú horských 

oblastí a v spolupráci so všetkými členmi 

formulujeme silné a reprezentatívne stanoviská

2)Organizujeme udalosti (konferencie, 

semináre, stretnutia, zhromaždenia a pod.), 

publikujeme odborné články a správy 

propagujúce potenciál horských oblastí a 

zdôrazňujeme pridanú hodnotu udržateľných 

investícií v týchto oblastiach

3) Podporujeme spoluprácu medzi 

ľuďmi z horských oblastí tým, že 

vytvárame a koordinujeme európske projekty 

(v oblasti výskumu, teritoriálnej spolupráce, 

výmeny skúseností a pod.). Okrem toho tiež 

povzbudzujeme diskusie a výmeny skúseností 

medzi našimi člemni v oblastiach ako napr. 

teritoriálna súdržnosť, udržateľný turizmus, 

energia, certifikácia horských produktov, 

inovácie, lesníctvo, spoločná poľnohospodárska 

politika EÚ a pod.

4) Zhromažďujeme, vytvárame a 

podieľame sa na štúdiách, ktoré môžu 

obohatiť naše kolektívne poznatky o horských 

regiónoch a o možnostiach ich udržateľného 

rozvoja.

Naše zameranie

1) Ekonomický rozvoj:

zvýšiť pridanú hodnotu u existujúcich 

ekonomických aktivít a diverzifikovať 

ekonomiku

2) Ľudský kapitál: 

napomáhať pri odovzdávaní skúseností mladším 

generáciám; napomáhať podnikaniu, podporovať 

preškoľovanie a rozširovanie kvalifikácie

3)Prírodné a kultúrne dedičstvo:

 k prírodnému prostrediu, vodným zdrojom, 

krajine, odpadovému hospodárstvu či 

manažmentu energií pristupovať integrovaným 

spôsobom (na úrovni  horských masívov, 

zohľadňovaním spojitostí medzi horami a 

mestským-nížinatým prostredím atď.), pretože 

práve tento prístup zabezpečuje získavanie 

pozitívnych externalít a napomáha lepšej 

adaptácii na klimatické zmeny

4) Služby a sociálne siete:

 s ich pomocou je možné rýchlo vyriešiť problém 

fyzickej dostupnosti, podporovať podnikanie 

s využitím informačno-komunikačných 

technológií a budovať efektívne verejné služby

5) Kultúra a tradície: 

v oblasti uchovania bohatstva predkov sa naša 

doterajšia aktivita venovala najmä produktom 

z horských oblastí, t.j. vytvoreniu efektívneho 

rámca, ktorý podporuje, ochraňuje a vyzdvihuje 

horské produkty. Taktiež sa snažíme oceňovať 

iniciatívy, ktoré prepájajú vzdelávanie a otázky 

horských oblastí a tým zabezpečujú pozitívne 

vnímanie ohľaduplnej ekonomickej aktivity.

 
6) Politika a riadenie horských oblastí: 

Na európskej úrovni sa snažíme zastupovať 

regionálne a lokálne záujmy, presadzovať 

špecifiká a dôležitosť horských oblastí, prepájať 

ich so záujmami mestských a nížinných oblastí 

a tým napomáhať efektívnej teritoriálnej 

súdržnosti.

Konkrétne aktivity

1) Neustále sa pridržiavať konceptu 
udržateľného rozvoja:
Návrhy Euromontany budú vždy zohľadnené tri 
piliere udržateľného rozvoja: 
1) environmentálny, 2)sociálny,
3)ekonomický

2) Podporovať zavádzanie kvality:
Pokiaľ chceme obohatiť aktivity v horských 
oblastiach o pridanú hodnotu,  je nevyhnutné, 
aby bola v našich horách zavádzaná kvalita- 
a to v zmysle nielen kvalita života, ale aj 
kvalita produktov a projektov. Práve preto sa 
Euromontana v svojich návrhoch systematicky 
sustredí na  zabezpečovanie kvality, predovšetkým 
cestou certifikácie známkami kvality.

3) Fungovať ako celok:
Každý projekt je realizovaný viacerými 
organizáciami, pričom riadiaca organizácia je 
zodpovedná za implementáciu a informovanie 
správnej rady. Za účelom lepšej analýzy 
problémov a hľadania riešení sú vytvorené 
skupiny so spoločným záujmom, ktoré stavajú 
na kolektívnych vedomostiach a na princípe 
solidarity medzi obyvateľmi horských oblastí.

4) Využívať moderné technologické 
nástroje: Kedže by mohla byť vzdialenosť našich 
členov prekážkou efektívneho fungovania, na 
každodennú komunikáciu využívame moderné 
technologické výdobytky, vďaka ktorým nie je 
naša práca nákladná. Napriek tomu sme si však 
vedomí, že ľudský kontakt sa nedá ničím nahradiť 
a z tohto dôvodu je každá členská organizácia 
zaviazaná zúčastniť sa aspoň raz ročne na jednej 
z udalostí, ktoré organizujeme (odborné semináre, 
kolokviá, generálny snem, konferencie).
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Výhody člensta v 

EUROMONTANE :

« Euromontana je decentralizovaná sieť, ktorá 

pomocou sekretariátu v Bruseli pomáha prepojiť  a 

presadzovať záujmy jednotlivých členov. Prínosy 

členstva sú priamo úmerné miere zapojenia! » 

Byť aktívnym členom Euromontany znamená:

PRISPIEVAŤ k príprave politík týkajúcich sa horských oblastí, 

byť súčasť zjednotenej skupiny, ktorá reprezentuje záujmy horských 

oblastí na úrovni Európskej únie a jednotlivých členských štátov.

PRESADZOVAŤ záujmy vašej horskej oblasti a reprezentovať 

ju pred inými aktérmi z iných európskych horských oblastí vrátane 

európskych inštitúcií. 

 
PROFITOVAŤ z členstva v rôznorodej a multisektorálnej sieti, 

ktorá sa aktívne zasadzuje za rozvoj horských oblastí, mať možnosť 

budovať partnerstvá, projekty a spoluprácu v rámci celej Európy.

BYŤ ZAPOJENÝ v projektoch, ktoré pomáhajú zlepšovať život v 

horských oblastiach.

BYŤ INFORMOVANÝ o inováciách, súčasnom dianí a európskej 

politike v horských oblastiach pomocou emailu, odborných článkov, 

analýz a dokumentov, ktoré sú častokrát dostupné výhradne členom 

Euromontany.

ZÚČASTŇOVAŤ SA aktivít, konferencií či odborných seminárov, 

ktoré organizuje Euromontana prioritne pre svojich členov.

 Foto : Fotolia.com - Kohy

Kto sú naši 
členovia ?

Viac ako 70 organizácií z 15 
európskych krajín: organizácie pre 
socioeconomický rozvoj, kolektívne 
autority a teritoriálne združenia, 
environmentálne, lesnícke a turistické 
agentúry, vzdelávacie a výskumné 
inštitúcie.

Táto rôznorodosť zaručuje udržateľný 
rozvoj horských oblastí v rozmanitých 
smeroch a prínosnú výmenu skúseností 
medzi jednotlivými členmi.

Máte záujem o členstvo?

 Kontaktujte nás:
 info@euromontana.org



EUROMONTANA

Európska asociácia horských oblastí

T: + 32 2 280 42 83

F: + 32 2 280 42 85

info@euromontana.org

2, Pl du Champ de Mars, 

B- 1050 Brusel

Belgicko

www.euromontana.org

Kontaktujte nás
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