Dobrodošli na krovu Montane174!
Za kaj gre? Montana174 je enoletna komunikacijska kampanja, ki krepi razumevanje
kohezijske politike in odgovarja na vprašanje, kako lahko ta podpre projekte v gorskih
območjih.
Kdo smo? Pet gorskih regij se je združilo, da vas popelje skozi številne priložnosti, ki
jih prinaša kohezijska politika, zlasti z vidika koriščenja kohezijskih sredstev za
financiranje projektov in pobud v vaši regiji.
Spoznajte nas in preletite našo Predstavitveno brošuro Montana174, ki je na voljo v
6 jezikih!
Gre za prvo glasilo s predstavitvijo kohezijske politike in primeri pobud, ki so v
preteklih letih podprle zaposlovanje, boj proti podnebnim spremembam, mobilnost,
inovacije in turizem v gorskih območjih. Skupaj s sprehodi po gorah z vami delimo
tudi življenjske zgodbe Maje, Carlosa, Louisa in drugih občanov, ki tako kot vi živijo v
gorah.
Njihova popotovanja ponazarjajo, kako lahko kohezijska politika izboljša
življenje različnih prebivalcev gorskih območji, kot so: podjetniki, študenti,
upokojenci ali kmetje.
Uživajte v branju!

www.montana174.org

NAVDIHNITE SE !

Petnajst zgodb državljanov o tem, kako
kohezijska politika spreminja gorska
območja

25 načinov za izboljšanje življenjskih
razmer prebivalcev gora po poti
kohezijske politike

Ne glede na to, ali ste podjetnik, gorski vodič,
upokojenec, študent ali zaposleni, se lahko v
vsakdanjem življenju srečate s kohezijsko
politiko, ne da bi to vedeli. V okviru
Montane174
skozi
zgodbe
petnajstih
prebivalcev gorskih območij predstavljamo,
kako kohezijska politika izboljšuje življenja
ljudi.

Navdihnite se! Preglejte ali prelistajte naše
brošure in preverite, kako je kohezijska
politika v preteklih letih podprla razvoj gorskih
območij širom Evrope. Od mobilnosti do
zaposlovanja mladih in boja proti podnebnim
spremembam, v naših brošurah boste našli
tudi navdihujoče primere pobud v naših
regijah.

PREBERITE VEČ

PREBERITE VEČ

NOVICE O KOHEZIJSKI POLITIKI

Od teorije do prakse: mladi pripovedujejo,
kako Evropa pomaga gorskim območjem
v Lombardiji

Kakšen je doprinos kohezijske politike za
slovenske državljane?

Regionalna agencija za kmetijske in
gozdarske storitve Lombardije (ERSAF) je v
okviru pobude Montana174 objavila poziv za
mlade z Lombardije, ki bi z ustvarjanjem
kratkih, a pomenljivih »umetniških del« (kratki
filmi, intervjuji, stripi) ponazorili prednosti
kohezijske politike v gorskih območjih.

Občina Vitanje je Regionalno razvojno
agencijo Podravje - Maribor povabila na
»Posvet o razvoju turizma v občini Vitanje«. Z
novo finančno perspektivo 2021–2027 je
posvet spodbudil črpanje sredstev in
posledično nadaljnji razvoj turizma.

PREBERITE VEČ

PREBERITE VEČ

Povejte nam, kako kohezijska politika
2021–2027 vpliva na vaše gorsko
območje!

Kakšna je prihodnost majhnih občin v
območjih z upadajočim številom
prebivalcev v Španiji?

Večina evropskih držav je v fazi zaključevanja
operativnih programov za razdelitev sredstev
kohezijske politike 2021–2027. Kaj bo v
središču pozornosti naslednjih operativnih
programov? Ali bodo vključeni posebni
ukrepi, namenjeni gorskim območjem? V
okviru pobude Montana174 je bil objavljen
javni poziv, znotraj katerega bo raziskano,
kako bo kohezijska politika 2021–2027
naslovila potrebe gorskih območij.

Predstavniki province Teruel so se 15. in 16.
novembra udeležili konference »Depopulated
Spain« (Depopulirana Španija), ki jo je v
Teruelu organizirala španska vlada v tesnem
sodelovanju z Evropskim parlamentom in
Evropsko komisijo. Evropska kohezijska
politika lahko podpre nekatere ukrepe, ki so
predvideni
za
obvladovanje
upadanja
prebivalstva v gorskih vaseh.

PREBERITE VEČ

PREBERITE VEČ

Montana174 predstavljena dijakom
Srednje šole Delnice na Hrvaškem

Več kot polovica evropskih državljanov
soglaša, da je treba dati prednost
oddaljenim in gorskim območjem

Lokalna razvojna agencija PINS je 23.
novembra
2021
predstavila
projekt
Montana174 dijakom Gimnazije Delnice na
Hrvaškem. Predstavljenih je bilo nekaj
primerov pobud v Gorskem Kotarju med leti
2014 in 2020, finančno podprtih s kohezijsko
politiko, kot je denimo prenova osnovne šole
Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Glede na ugotovitve zadnjega Evrobarometra
o ozaveščenosti državljanov o evropski
regionalni politiki več kot polovica evropskih
državljanov meni, da bi evropska kohezijska
politika morala prednostno podpreti naložbe v
podeželska, oddaljena in gorska območja. V
okviru pobude Montana174 bo potekalo
preverjanje, kako so bila sredstva porabljena
za zadovoljevanje potreb gorskih območij.

PREBERITE VEČ

PREBERITE VEČ

STE VEDELI?

54 % evropskih državljanov meni, da
bi pri projektih kohezijske politike
morala imeti prednost oddaljena in
gorska območja.
To je razkrila anketa, ki je bila jeseni
2021 izvedena v Evropski uniji.
Preverite, kaj pravijo prebivalci vaše
države!

VKLJUČITE SE V DOGAJANJE V VAŠI REGIJI!

Kontaktirajte nas!

www.montana174.org
To e-poštno sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na prejemanje novic projekta Montana174. Če novic v
prihodnje ne želite prejemati, pišite na e-naslov carla.lostrangio@euromontana.org ali kliknite tukaj

Ta publikacija odraža izključno stališče njenega avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli
uporabo informacij, ki jih vsebuje navedena publikacija. Ta projekt je prejel finančna sredstva s strani
Generalnega direktorata Evropske unije za regionalno in mestno politiko v skladu s sporazumom o
dodelitvi nepovratnih sredstev št. 2020CE16BAT209.

