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Carla Lostrangio

From: Nives ROTER <Nives.ROTER@rra-podravje.si>
Sent: 11 July 2022 16:33
To: Info RRA Podravje
Subject: Kako želijo gorski deležniki uporabiti sredstva kohezijske politike v svojih regijah?

  
*|MC_PREVIEW_TE XT|* 

  

  

 

Kako želijo gorski deležniki uporabiti sredstva kohezijske politike v 

svojih regijah? 

 

“Nobena gorska regija ne bo zapostavljena”, je dejala evropska komisarka Elisa 

Ferreira v svojem video sporočilu Montani174 in dodala, da bo Evropska unija v 

prihodnjih letih še naprej uporabljala naložbe evropske kohezijske politike, da bodo 

“vse [gorske regije] uspešne in se bodo razvijale v zelenem in digitalnem gospodarstvu”. 

   

Ali se gorski deležniki zavedajo možnosti, ki jih ponuja kohezijska politika? 

Kako bi želeli ta sredstva uporabiti na gorskih območjih? V kaj želijo investirati?   

  

Montana174 je ta vprašanja neposredno zastavila gorskim deležnikom in zbrala 

njihove odzive. V tretjih novicah, ki so pred vami, razkrivamo njihove odgovore in predloge! 

Nenazadnje vas vabimo na zaključno konferenco projekta Montana174, ki se bo odvijala 

20. septembra 2022 v Bruslju. Na njej bomo razpravljali o boljšem črpanju sredstev 

evropske kohezijske politike na gorskih območjih. Ne zamudite priložnosti in se nam 

pridružite!  

  

Prijetno branje! 

www.montana174.org 

 

  

 

POIŠČITE NAVDIH!  
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Prisluhili smo hrvaškim prebivalcem in 

njihovim predlogom za rabo EU sredstev 

na gorskih območjih 

  

Zadnji teden aprila je Lokalna razvojna 

agencija PINS izvedla 3 delavnice o koristih 

in priložnostih, ki jih za prebivalce gorskih 

območij na Hrvaškem prinaša kohezijska 

politika. Med delavnicami so se osredotočili 

tudi na poglede, kako bi bilo smotrno 

uporabiti ta sredstva.  

 

PREBERITE VEČ  

 

Slovenski deležniki: kakšna so 

investicijska pričakovanja do evropske 

kohezijske politike? 

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - 

Maribor je izvedla 3 delavnice o rabi 

evropskih kohezijskih sredstev v slovenskem 

gorskem območju. Udeleženci - od turističnih 

ponudnikov do študentov in Partnerstva za 

Pohorje - so razpravljali o potrebah in izzivih 

trajnostnega in vzdržljivega razvoja.  

  

PREBERITE VEČ 

  

 

  

 

NOVICE O  KOHEZIJSKI POLITIKI  

 

  

 

"Nobena gorska regija ne bo 

zapostavljena", je dejala evropska 

komisarska Elisa Ferreira 

 

Evropska komisarska za kohezijo in reforme 
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Elisa Ferreira je v posebnem video sporočilu, 

ki je bilo namenjeno gorskim skupnostim v 

okviru projektu Montana174, zagotovila: 

"Geografijo in zgodovino Evrope določajo 

naše gore".  

 

 

  

PREBERITE VEČ  

 

Razprava v Evropskem parlamentu: kako 

je moč preprečiti beg možganov na 

podeželskih in gorskih območjih 

 

21. junija 2022 je Euromontana v Evropskem 

parlamentu organizirala razpravo o 

strategijah in priporočilih za zmanjšanje bega 

možganov iz podeželskih in gorskih 

območij. Na dogodku so bila sredstva 

kohezijske politike predstavljena kot 

priložnost za zmanjšanje odseljevanja mladih 

in druge navdihujoče prakse. 

 

PREBERITE VEČ 

  

 

  

 

Kako se bo delo razvijalo na najbolj 

oddaljenih območjih?   

  

V letu 2020 je kriza COVID-19 vplivala na 

zaposlovanje na dva pomembna načina. Po 

eni strani se je brezposelnost močno 

povečala, pri čemer se je odstotek 

brezposelnosti najbolj povečal pri mladih 

generacijah. Po drugi strani pa je delo na 

daljavo postalo nova normalnost. Rezultat 
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združitve teh dveh učinkov je bil projekt "Pojdi 

na daljavo". 

  

PREBERITE VEČ  

 

Skozi stoletja so izzivi spodbujali 

inovativnost na gorskih območjih  

  

Na gorska območja pogosto vplivajo 

odmaknjenost, pomanjkanje storitev, 

odseljevanje, staranje prebivalstva in 

podnebne spremembe. Ljudje pogosto 

menijo, da ti dejavniki omejujejo inoviranje na 

gorskih območjih. Študije o inoviranju nas 

dejansko učijo, da lahko inovacije pripišemo 

tako priložnostim kot potrebam iz katerih 

izhajajo. 

 

PREBERITE VEČ 

  

 

  

 

ALI STE VEDELI?  

 

  

 

Za kohezijsko politiko je v obdobju 2021-

2027 namenjena skoraj tretjina celotnega 

proračuna EU - 392 milijard evrov. K temu je 

bilo dodanih 776,5 milijard EUR za podporo 

oživitvi gospodarstva v Evropski uniji prek 

programa Next Generation EU. 

 

Zagrabite priložnost! Uporabite ta sredstva za 

financiranje inovacij, spopadite se s 

podnebnimi spremembami, podprite mlade in 

zaposlovanje, spodbujajte turizem in 

trajnostno mobilnost na gorskih območjih.  
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Naučite se, kako! 

 

  

 

POVEŽITE SE V SVOJI REGIJI!  

 

  

  

  

Povežite se z nami!  
 

  

 

DOGODKI O KOHEZIJSKI POLITIKI  

 

  

20. 09. 2022 

Kako spodbuditi učinkovito črpanje sredstev kohezijske politike na gorskih območjih? 

Zaključna konferenca projekta Montana174  

Bruselj 

 

10. 10. 2022 - 13. 10. 2022 

Evropski teden regij in mest 

Spletni dogodek 

 

12. 10. 2022 

Obveščanje državljanov o kohezijski politiki: pristopi, kanali in pridobljene izkušnje 

Spletni dogodek 

 

25.10.2022-27.10.2022 

XII Evropska konvencija o gorah 
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Camigliatello Siliano (Italija) 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Zeleno, digitalno, vključujoče in pravično: kako se lahko kohezijska politika odzove na teritorialne 

izzive? 

Zagreb (Hrvaška) 

Spletni dogodek 

  

 

  

 

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. 

 
  

  


