Upoznajte projekt Montana174!
Što je Montana174?Jednogodišnja komunikacijska kampanja koja će vam pomoći
razumjeti Kohezijsku politiku i kako ona može podržati projekte u planinskim
područjima.
Tko smo? 5 planinskih regija ujedinjenih da vas vode kroz brojne mogućnosti
Kohezijske politike i kako ih možete koristiti za financiranje projekata i inicijativa u
vašoj regiji.
Upoznajte nas na prvi pogled uz prezentacijske brošure Montana174, dostupne na 6
jezika!
Ovaj prvi newsletter upoznaje vas s Kohezijskom politikom i primjerima
inicijativa koje su podržale zapošljavanje, borbu protiv klimatskih promjena,
mobilnost, inovacije i turizam u planinskim područjima u prošlim godinama. Uz naše
planinske šetnje s vama dijelimo i životne priče Danka, Kristine, Vesne i drugih
građana koji žive u planinskim područjima poput vas.
Njihova putovanja ilustriraju kako Kohezijska politika može poboljšati živote
građana u planinskim područjima poput poduzetnika, studenata, umirovljenika ili
poljoprivrednika.
Uživajte u čitanju!

www.montana174.org

INSPIRIRAJTE SE!

15 priča građana da biste vidjeli kako
Kohezijska politika donosi promjene u
planinskim područjima

25 načina za poboljšanje životnih uvjeta u
planinama putem Kohezijske politike

Bilo da ste poduzetnik, planinarski vodič,
umirovljenik, student ili zaposlenik, nesvjesno
se možete susresti s Kohezijskom politikom u
svom svakodnevnom životu. Kroz profile 15
građana planinskih područja, Montana174
vam pokazuje kako Kohezijska politika
poboljšava živote ljudi.

Inspirirajte se! Pogledajte naše brošure kako
biste vidjeli kako je Kohezijska politika
nedavno podržala razvoj planinskih područja
u Europi. Od mobilnosti do zapošljavanja
mladih i borbe protiv klimatskih promjena, ove
brošure nude inspirativne primjere inicijativa u
našim regijama.

PROČITAJTE VIŠE

PROČITAJTE VIŠE

NOVOSTI O KOHEZIJSKOJ POLITICI

Od teorije do prakse: mladi govore kako
Europa pomaže planinskim
područjima Lombardije

Kako Kohezijska politika može koristiti
slovenskim građanima?

Regionalna agencija za poljoprivredne i
šumarske usluge regije Lombardije (ERSAF)
u okviru Montana174 raspisuje poziv za
mlade ljude u Lombardiji koji će kroz
stvaranje kratkih, ali značajnih "umjetničkih
djela" (kratki filmovi, intervjui, stripovi),
ilustrirati prednosti Kohezijske politike u
planinskim područjima.

Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor, pozvana je od strane općine Vitanje
na “Konferenciju o razvoju turizma u općini
Vitanje”. Uz novu financijsku perspektivu
2021.-2027., skup je promovirao apsorpciju
sredstava, a samim time i daljnji razvoj
turizma.
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Obavijestite nas o Kohezijskoj politici
2021-2027 u vašim planinskim područjima!

Kakva je budućnost malih općina u
Španjolskoj obuhvaćenih depopulacijom?

Većina
europskih
zemalja
dovršava
Operativne programe za raspodjelu sredstava
Kohezijske politike 2021.-2027. Na što će se
fokusirati sljedeći Operativni programi? Hoće
li uključivati posebne mjere za planinska
područja? Montana174 pokreće otvoreni
poziv za istraživanje na koji će način
Kohezijska politika 2021.-2027. odgovoriti na
potrebe planina.

Pokrajina Teruel je 15. i 16. studenog
sudjelovala na konferenciji “Depopulated
Spain” koju je organizirala španjolska vlada u
Teruelu uz blisku suradnju Europskog
parlamenta i Europske komisije. Europska
Kohezijska politika može podržati neke od
utvrđenih
mjera
za
suočavanje
s
depopulacijom u planinskim selima.
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Montana174 upoznaje učenike Srednje
škole Delnice, Hrvatska

Više od polovice europskih građana želi
dati prednost udaljenim i planinskim
područjima

Lokalna razvojna agencija PINS predstavila
je 23. studenog 2021. projekt Montana174 u
Srednjoj
školi
Delnice
u
Hrvatskoj.
Predstavljeni su neki primjeri inicijativa
financiranih
Kohezijskom
politikom
u
Gorskom kotaru od 2014. do 2020. godine,
poput obnove Osnovne škole Ivan Goran
Kovačić u Vrbovskom.

Prema nalazima posljednjeg Eurobarometra
o svijesti građana o europskoj regionalnoj
politici više od polovice europskih građana
vjeruje da će europska Kohezijska politika
dati prednost ulaganjima u ruralna udaljena i
planinska područja. Montana174 će pratiti
kako
će
se
sredstva
koristiti
za
zadovoljavanje potreba planinskih područja.
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JESTE LI ZNALI?

54% europskih građana želi dati
prioritet udaljenim i planinskim
područjima kroz Kohezijsku politiku.
To je otkriveno u istraživanju Europske
unije u jesen 2021. Provjerite što ljudi
govore u vašoj zemlji!

UKLJUČITE SE U VAŠOJ REGIJI!

Kontaktirajte nas!

www.montana174.org
Primili ste ovu e-poštu jer ste se registrirali za primanje informacija o Montana174. Ako više ne želite
primati naš newsletter, pošaljite nam e-mail na carla.lostrangio@euromontana.org ili kliknite ovdje.

Ova publikacija odražava samo stajalište autora. Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu
informacija koje sadrži. Ovaj projekt financiran je od Opće uprave Europske unije za regionalnu i urbanu
politiku prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2020CE16BAT209

