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Carla Lostrangio

From: Nives ROTER <Nives.ROTER@rra-podravje.si>
Sent: 20 April 2022 15:33
To: Info RRA Podravje
Subject: Kako financirati pobude in projekte v gorskih območjih?

 

  

  

 

Kako financirati pobude in projekte v gorskih območjih? 

  

Od naših zadnjih novic v decembru je minilo kar nekaj mesecev. Od tedaj smo v sklopu 

projekta Montana174 trdo delali in smo: 

 

       zbrali 17 video zgodb prebivalcev gorskih območij, da bi izvedeli, kaj zanje pomeni 

kohezija; 

   preučili, kako se sredstva iz sklada kohezijske politike lahko uporabijo za 

financiranje pobud na gorskih območjih, z nasveti lokalnih strokovnjakov in organov 

upravljanja …! 

 

V teh novicah, drugih po vrsti, vam pojasnjujemo, katera sredstva iz skladov kohezijske 

politike so na voljo za gorska območja! Med aprilom in julijem bodo partnerji projekta 

Montana174 organizirali lokalne delavnice, na katerih bodo lokalnim deležnikom pojasnili, 

kako izkoristiti sredstva skladov kohezijske politike. Ostanite z nami in izvedeli boste še 

več! 

  

Uživajte v branju! 

www.montana174.org 

 

 

  

 

NAVDIHNITE SE!  
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Odkrijte, kako lahko v naših petih regijah 

uporabite sredstva iz skladov kohezijske 

politike 

  

Sredstva iz skladov kohezijske politike lahko 

izkoristite ne glede na to, ali ste javni ali 

zasebni subjekt, podjetje, uprava ali 

združenje. V informativnih listih naših 

partnerjev poiščite, katera sredstva so na 

voljo v Aragoniji (Španija), v regiji Auvergne-

Rona-Alpe (Francija), na Hrvaškem, v 

Lombardiji (Italija) in v Sloveniji. 

  

 

PREBERITE VEČ  

 

Informativni listi o razpoložljivih 

sredstvih iz skladov kohezijske politike 

za obdobje 2021–2027 za pet ključnih tem 

za gorska območja 

V projektu Montana174 smo analizirali 

operativne programe kohezijske politike za 

obdobje 2021–2027 za gorska območja v 

Evropi. S petimi tematskimi informativnimi 

listi o podnebnih spremembah, mobilnosti, 

turizmu, mladih ter zaposlovanju in inovacijah 

pojasnjujemo, katera sredstva so na voljo za 

financiranje vaših projektov v gorskih 

območjih. 

 

PREBERITE VEČ 

 

 

 

 

Pet videoposnetkov o tem, kako lahko 

deležniki iz gorskih območij izkoristijo 

sredstva iz skladov kohezijske politike za 

obdobje 2021–2027 

Aprila 2022 smo v projektu Montana174 

izdali pet videoposnetkov o krepitvi 
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zmogljivosti: regionalni organi upravljanja in 

lokalni strokovnjaki iz Aragonije (Španija), 

regije Auvergne-Rona-Alpe (Francija), 

Hrvaške, Lombardije (Italija) in Slovenije 

pojasnjujejo, kako lahko lokalni deležniki 

izkoristijo sredstva sklada kohezijske politike 

za obdobje 2021–2027. 

 

PREBERITE VEČ 

 

Prebivalci gorskih območij delijo svoje 

zgodbe v 17 videoposnetkih 

  

Od leta 2021 Evropska unija na podlagi 174. 

člena Pogodbe o delovanju Evropske unije 

namenja »posebno pozornost gorskim 

regijam«. Več kot 10 let pozneje smo v okviru 

projekta Montana174 zbrali zgodbe približno 

20 prebivalcev gorskih območij in jih izdali v 

zbirki videoposnetkov z naslovom 

»Kohezijske zgodbe«. 

 

 

 

 PREBERITE VEČ  

  

 

NOVICE O KOHEZIJSKI POLITIKI  

 

 

 

 

Kohesio: platforma, na kateri se lahko 

seznanite z rezultati kohezijske politike v 

svoji regiji 

Platformo Kohesio je vzpostavila Evropska 

komisija. Platforma podaja vpogled v več kot 

1,5 milijona projektov, ki jih Evropska unija 

financira prek skladov kohezijske politike, 



4

 

vključno s projekti v gorskih območjih Evrope. 

Najdete lahko tudi projekte, ki se financirajo v 

posamezni regiji ali po tematskih področjih. 

 

 

PREBERITE VEČ  

 

O projektu Montana174 smo spregovorili 

na radiu Gorski kotar na Hrvaškem 

  

11. marca 2022 je direktorica lokalne 

razvojne agencije Pins Dubravka Kolarić 

Zatezalo predstavila projekt Montana174 na 

poročilih na radiu Gorski kotar (Delnice na 

Hrvaškem). Ta radio začne z dnevnim 

oddajanjem ob štirih zjutraj in je eden glavnih 

kanalov obveščanja prebivalcev Gorskega 

kotarja. 

 

PREBERITE VEČ  

 

 

 

 

Montana174 na Hrvaškem pojasnjuje 

povezavo med inovacijami na podeželju 

in kohezijsko politiko 

  

Lokalna razvojna agencija Pins je 24. 

februarja 2022 v okviru delavnice P-IRIS II 

predstavila projekt Montana174 lokalnemu 

občinstvu. Dogodek je potekal v 

sodelovalnem prostoru Delnic na Hrvaškem, 

osredotočil pa se je na vplive in priložnosti, ki 

jih kohezijska politika ponuja, zlasti v zvezi z 
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inovacijami. 

 

PREBERITE VEČ  

 

Evropski parlament pozdravlja prispevek 

kohezijske politike k pospeševanju 

digitalizacije 

  

8. marca 2022 je Evropski parlament sprejel 

resolucijo, s katero pozdravlja ukrepe v 

sklopu kohezijske politike za spodbujanje 

inovacij in povezljivosti na področju IKT v 

regijah. V projektu Montana174 prav tako 

menimo, da je kohezijska politika zelo 

pomembna pri podpiranju inovacij v gorskih 

območij. 

 

PREBERITE VEČ  

 

 

 

 

V okviru projekta Montana174 smo 

spregovorili o koheziji v Aragoniji 

  

11. februarja smo v provinci Teruel (Španija) 

organizirali konferenco, na kateri smo 

predstavili projekt Montana174 medijem v 

Aragoniji. Namestnica predstavnika za 

teritorialni razvoj in evropske programe v 

provinci, María Ariño, in tehnična sodelavka 

za evropske programe Bárbara Cerdá sta 
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predstavili projekt Montana174 v vasi Alcañiz 

v Španiji. 

 

PREBERITE VEČ  

  

 

Kaj kohezija pomeni za prebivalce 

gorskih območij? 

 

V osmem kohezijskem poročilu je navedeno, 

da »se je kohezija v Evropski uniji izboljšala, 

vendar vrzeli še ostajajo«, zlasti v 

podeželskih regijah. To poročilo kaže, da so 

kohezijska sredstva med leti 2014 in 2020 

predstavljala 52 % skupnih javnih naložb in 

so se med drugim uporabila za financiranje 

projektov za izboljšanje infrastrukture, 

širokopasovnih povezav in čiste energije. 

 

PREBERITE VEČ  

  

 

ALI STE VEDELI?  

 

 

 
 

  

V osmem kohezijskem poročilu je 

navedeno, da »se je kohezija v 

Evropski uniji izboljšala, vendar 

vrzeli še ostajajo«, zlasti v podeželskih 

regijah. 

 

V projektu Montana174 pojasnjujemo, 

kaj je bilo opravljeno v gorah in kaj je 

treba še storiti v nadaljevanju. 
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VKLJUČITE SE V DOGAJANJE V VAŠI REGIJI!  

 

 

 

  

 

Kontaktirajte nas  
 

  

 

DOGODKI, POVEZANI S KOHEZIJSKO POLITIKO  

 

 

  

 

07.03.2022 - 24.04.2022 

Nov odprt in intenziven spletni tečaj o Interregu 

Na spletu 

 

20.09.2022 

Zaključna konferenca Montana174 (prihranite datum!) 

Bruselj (Belgija) 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

Evropski teden regij in mest 

Na spletu 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Zelena, digitalna, vključujoča in pravična: kako se lahko kohezijska politika spopade z novimi 

ozemeljskimi izzivi?  

Zagreb (Hrvaška) 

 

 

 

 

www.montana174.org
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To e-poštno sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na prejemanje novic o projektu 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. 

 
    

 


