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Kako građani planinskih područja žele koristiti sredstva Kohezijske 

politike u svojim regijama ?  

 

"Nijedna planinska regija neće biti izostavljena", rekla je europska povjerenica Elisa 

Ferreira u svojoj video poruci upućenoj Montani174 i dodala da će Europska unija nastaviti 

koristiti ulaganja Europske kohezijske politike u narednim godinama kako bi sve planinske 

regije napredovale u zelenoj i digitalnoj ekonomiji”. 

   

Jesu li građani planinskih područja svjesni mogućnosti koje nudi Kohezijska politika? 

Kako bi željeli iskoristiti ta sredstva u svojim planinskim područjima? Za što? 

  

Montana174 postavila je ova pitanja građanima planinskih područja i prikupila njihova 

mišljenja. Pročitajte ovaj 3. newsletter i pročitajte njihove odgovore i prijedloge! Posljednje, 

ali ne manje važno, Montana174 organizirat će završnu konferenciju 20. rujna u 

Bruxellesu, Belgija. Raspravljat će se o tome kako osigurati bolje korištenje sredstava 

Kohezijske politike od strane građana planinskih područja. Ne propustite priliku 

prisustvovati!  

  

Uživajte u čitanju! 

www.montana174.org 

 

  

 

INSPIRIRAJTE SE!  
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Što građani Hrvatske žele raditi s EU 

fondovima u planinama? 

 

U zadnjem tjednu travnja Lokalna razvojna 

agencija PINS održala je 3 radionice o 

prednostima i mogućnostima koje Kohezijska 

politika pruža građanima u planinskim 

područjima Hrvatske. Tijekom radionice 

prikupljena su njihova mišljenja o tome kako 

se ta sredstva trebaju koristiti u planinama. 

 

 

 

PROČITAJTE VIŠE  

 

Slovenski građani: njihovi zahtjevi za 

buduće razdoblje gdje ulagati 

sredstva Kohezijske politike? 

Razvojna agencija Podravje – 

Maribor organizirala je 3 radionice o 

korištenju sredstava Kohezijske politike u 

slovenskim planinskim područjima. Sudionici 

– od turističkih ponuđača do studenata i 

Partnerstva za Pohorje – bili su zamoljeni da 

razmisle o potrebama i sugeriraju prijedloge 

kako da njihov teritorij postane održiv i 

otporan. 

  

PROČITAJTE VIŠE 

 

 

 

NOVOSTI O KOHEZIJSKOJ POLITICI  

 

 

 

"Nijedna planinska regija neće biti 

izostavljena" rekla je Povjerenica Elisa 

Ferreira 

 

Europska povjerenica za Koheziju i reforme 

Elisa Ferreira posvetila je posebnu video 

poruku planinskim zajednicama za projekt 
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Montana174. "Geografiju i povijest Europe 

definirale su naše planine", navodi 

povjerenica Ferreira. 

 

PROČITAJTE VIŠE  

 

Rasprava u Europskom parlamentu: kako 

vratiti odljev mozgova u ruralna područja 

i planine 

Euromontana je 21. lipnja organizirala 

događaj u Europskom parlamentu na kojem 

se raspravljalo o strategijama i preporukama 

za suzbijanje odljeva mozgova u ruralnim i 

planinskim područjima. Tijekom događaja, 

sredstva Kohezijske politike su osmišljena 

kao prilika za smanjenje iseljavanja mladih, 

kao i druge inspirativne prakse. 

  

PROČITAJTE VIŠE 

 

 

 

Kako će se razvijati zapošljavanje u 

udaljenim područjima?   

 

Tijekom 2020. kriza COVID-19 utjecala je na 

zapošljavanje na dva značajna načina. S 

jedne strane, nezaposlenost je naglo porasla, 

a najznačajniji postotni porast zabilježen je 

među mladim generacijama. S druge strane, 

rad na daljinu postao je novo normalno. 

Spajanje ova dva efekta rezultiralo je 

projektom "Go remote". 

 

PROČITAJTE VIŠE  

 

Tijekom stoljeća, nužnost je pokretala 

inovacije u planinama  

 

Na planinska područja znatno 

utječe udaljenost, nedostatak usluga, 

depopulacija, starenje i klimatske promjene. 

Ljudi često vjeruju da ti čimbenici 

ograničavaju inovacije u planinama. Doista, 

studije inovacija pokazuju da se 

inovacijom može povući prilika ili pogoršati 

već postojeća situacija. 

  

PROČITAJTE VIŠE 
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JESTE LI ZNALI?  

 

 

 

Gotovo trećina ukupnog proračuna EU-a - 

392 milijarde eura - izdvojena je za Kohezijsku 

politiku u razdoblju od 2021. do 2027. godine. 

Tim sredstvima dodatno je dodano 776,5 

milijardi eura za podršku oporavku u Europskoj 

uniji putem EU Next Generation. 

 

Budi taj! Upotrijebite ta sredstva za 

financiranje inovacija, borbu protiv klimatskih 

promjena, podršku mladima i zapošljavanju, 

poticanje turizma i poticanje rješenja 

mobilnosti u planinama. Naučite kako! 

  

 

UKLJUČITE SE U SVOJOJ REGIJI!  

 

 

  

Kontaktirajte nas!  
 

 

 

NOVOSTI O KOHEZIJSKOJ POLITICI  

 

  

20.09.2022 

Kako potaknuti učinkovito korištenje sredstava Kohezijske politike u planinskim područjima?  

Montana174 završna konferencija  
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Brussels 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

Europski tjedan regija i gradova 

Online 

 

12.10.2022 

Predstavljanje kohezijske politike građanima: pristupi, kanali i naučene lekcije 

Online 

 

25.10.2022-27.10.2022 

XII Europska Planinska Konvencija 

Camigliatello Siliano (Italija) 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Zeleno, Digitalno, Uključivo i Pošteno: Kako  Kohezijska politika može odgovoriti novim 

teritorijalnim izazovima? 

Zagreb (Croatia) 

 

 

 

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 

  

 
    

 


