
Ali ste vedeli?
Številni mladi iz vse Evrope sanjajo o tem, da bi lahko živeli na gorskih območjih in tam
preživljali več časa. Po podatkih raziskave združenja Euromontana, ki so jo izvedli leta 2021
v evropskih gorah, je kar 66 % mladih anketirancev dejalo, da si želijo živeti in delati na
gorskih območjih. Njihovi razlogi so različni, vključujejo pa kakovost življenja, čudovito
pokrajino in bližino narave, tesnejše družbene vezi in bogato tradicionalno kulturo. 

Zakaj sta mladost in zaposlitev tako pomembna dejavnika?
Gorska območja pogosto ne omogočajo enakih možnosti za zaposlitev in izobraževanje kot
mesta in gosteje poseljena območja. Zato se mnogi mladi odločijo gore zapustiti ali pa težko
najdejo razloge, zakaj bi se tja vrnili. Zato je bistvenega pomena razvijati raznolike,
kakovostne ponudbe, ki bi mladim olajšale življenje v gorah, privabile kvalificirane delavce,
ublažile demografski upad in ohranile živahnost vasi.

KakSne reSitve NAJDEMO v gorah?
Rešitve vključujejo analizo potreb in najnovejših priložnosti v ključnih sektorjih gorskega
gospodarstva za zagotavljanje po meri prilagojene podpore gorskim podjetjem. V okviru več
pobud se poudarja, kako pomembno je ustvariti nove kategorije gorskih strokovnjakov,
podpirati sodelovanje med zasebnim sektorjem in šolami in poenostaviti dostop novih
delavcev na gorski trg dela. 

Evropska unija s kohezijsko politiko ustvarja nove priložnosti za mlade

in zaposlovanje v gorah.

 

Če želite izvedeti več, nadaljujte z branjem!

Projekt je financiran s sredstvi Generalnega direktorata za
regionalno in mestno politiko Evropske unije v skladu s
sporazumom o nepovratnih sredstvih št. 2020CE16BAT209.

Kohezijska politika
je namenjena podpori

mladih in zaposlovanja
v gorskih regijah
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Projekt EMER-N je podjetnikom in malim podjetjem omogočil mentorstvo in stalno spremljanje s
strani izkušenih tehnikov ali specializirano svetovanje raziskovalcev na visokošolskih ustanovah.
Podjetja so lahko zaprosila tudi za prilagojeno podporo za spodbujanje lastne promocije in
razširjanja, skupaj z dostopom do financiranja. V okviru projekta EMER-N so denimo pomagali
turističnemu upravljavcu Montes De Laboreiro pri krepitvi naravnega in pustolovskega turizma. 

 

Steber je igral pomembno vlogo pri oblikovanju observatorija poklicnih potreb in ponudb v 6
sektorjih, pa tudi pri razvoju mreže podjetij in šol za spodbujanje prehajanja med šolo in službo na
teh področjih ter pri preizkušanju pedagoškega orodja za pomoč študentom v gorah pri iskanju
zaposlitve na gorskih območjih. 
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Podjetništvo na podeželju

EMER-N

Steber gorskega gospodarstva v italijanskih Alpah

Sodelovanje med Solami in podjetji

V regiji severne Portugalske lahko mala in mikro podjetja v
podeželskih gorskih okoljih dostopajo do prilagojene podpore, ki jim
pomaga, da se soočijo z izzivi in razvijejo svoje poslovanje.

V okviru projekta EMER-N je 344 podjetij iz 8 provinc severne
Portugalske prejelo tehnično podporo za ustvarjanje, strukturiranje
in racionalizacijo svojega poslovanja ter spodbudo za ustvarjanje
več kot 400 novih delovnih mest.

V italijanski občini Tolmezzo od leta 2017 domuje Tehnični strokovni
steber za gorsko gospodarstvo: večdisciplinarni center, ki spodbuja
gospodarski razvoj gorskih območij s pomočjo tesnega sodelovanja z
lokalnimi podjetji, izobraževalnimi organizacijami in institucionalnimi
organi.

V okviru stebra si želijo mladim pomagati pri pridobivanju naprednih in
tehničnih znanj za dostop do trga dela, s posebnim poudarkom na 6
sektorjih gorskega gospodarstva: gozdarstvo, pohištvo, energija in
okoljska trajnost, les za biogradnjo, agroživilstvo in gorski turizem.

Gorsko območje: italijanske Alpe

Kohezijska podpora: Evropski socialni sklad

Obdobje: 2017−2019

Spletna stran: http://www.poloecomontfvg.it/

Gorsko območje: severna Portugalska

Kohezijska podpora: Evropski sklad za regionalni razvoj

Obdobje: 2016−2018

Spletna stran: https://empreendedorismo.emern.pt/
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Leta 2015 sta Univerza Savoy Mont Blanc v Franciji in Valle d'Aosta v Italiji uvedli skupni
magistrski študij na temo razvoja in internacionalizacije podjetij ter ozemelj. Dve leti pozneje sta
se, zahvaljujoč finančni podpori, prejeti s strani kohezijske politike, univerzi odločili še nadalje
okrepiti svoje sodelovanje s prilagajanjem svojega magistrskega programa na področje turizma in
gorskega gospodarstva v okviru projekta FEAST. 

Njihov namen je bil usposobiti novo generacijo strokovnjakov, ki bi bolje razumeli izzive in
priložnosti, povezane s posebnostmi gorskega gospodarstva in turizma ter njegovega
transnacionalnega značaja v alpski regiji. 

Tudi po končanem študiju se večina mladih težko uveljavi na trgu dela. Za pomoč mladim v
vzhodni Sloveniji so ustanovili program "Prvi izziv". V okviru tega programa lahko delodajalci
zaprosijo za subvencijo do največ 7.250 € za pogodbo za najmanj 15 mesecev, ki se uporabi za
zaposlitev lokalnih mladih, mlajših od 30 let, ki so trenutno brezposelni. Mladim je na voljo
pogodba za polni delovni čas s trimesečno poskusno dobo. 

Po zaslugi tega programa je svojo prvo zaposlitev našlo približno 3.000 mladih, ki so tako lahko
pospešili svoj vstop na trg dela. Hkrati pa ta program pomaga tudi lokalnim delodajalcem pri
iskanju in sponzoriranju pogodb z novimi zaposlenimi. 

Nova generacija strokovnjakov za gorski turizem in gospodarstvo

FEAST

Premagovanje izziva prve zaposlitve!

Projekt "Prvi izziv"

Gorsko območje: slovenske Alpe

Kohezijska podpora: Evropski socialni sklad

Obdobje: 2015−2016

Spletna stran: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/prvi-izziv

Gorsko območje: francosko-italijanske Alpe

Kohezijska podpora: Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa

Interreg ALCOTRA

Obdobje: 2017−2020

Spletna stran: https://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-

projets-finances/feast-formation-education-et-amenagement-des-synergies
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Zahvaljujoč temu projektu so se številni mladi prebivalci gorskih
območij udeležili seminarjev, študijskih dni in delavnic, kjer so
razmišljali o preoblikovanju gorskih območij. Prejeli so tudi finančna
sredstva, ki so jim omogočila izvajanje študijskih izmenjav zunaj svoje
države, in priložnosti za zaposlitev, ki so jim pomagale, da se uveljavijo
v svojem poklicu. 

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/prvi-izziv
https://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/feast-formation-education-et-amenagement-des-synergies


Za Pireneje je značilen trend staranja prebivalstva in visoka stopnja neaktivnih posameznikov.
Zato lokalna podjetja, zlasti v živilskem in gradbenem sektorju, pogosto nimajo potrebne delovne
sile za opravljanje svojih dejavnosti. Vzporedno se povečuje tudi število mladoletnikov brez
spremstva na gorskih območjih. 

Projekt AVENIR pomaga lokalnim podjetjem pri iskanju kvalificiranih delavcev med novimi
prebivalci. Mladoletniki brez spremstva se kratkoročno udeležujejo poklicnega usposabljanja za
opravljanje del, ki so potrebna v gorah, projekt pa jih spodbuja tudi, da izvedo več o gorskem
okolju, v katerem bivajo, v smislu rekreacije, športa in kulture. Cilj je poskrbeti za manjše število
mladoletnikov brez kvalifikacij na območju Pirenejev, ki se jim tako omogoči dostop do lokalnih
delovnih mest. Tako lahko novi prebivalci s pomočjo pridobljenih znanj prispevajo k
gospodarskemu razvoju regije, lokalnim gorskim podjetjem pa je na voljo širši nabor
usposobljenega osebja, ki jim pomaga pri njihovih gospodarskih dejavnostih. 

Kaj je Montana174? 
Montana174 je komunikacijska kampanja, katere namen je obveščati gorsko prebivalstvo o številnih

priložnostih, ki jih nudi kohezijska politika na gorskih območjih. 
Kohezijska politika na gorskih območjih omogoča sredstva za krepitev digitalnih in socialnih inovacij,
pospeševanje ublažitve podnebnih sprememb in prilagoditve nanje, podporo turizmu, spodbujanje

zaposlovanja mladih in izboljšanje mobilnosti. 

www.montana174.org

Ta publikacija odraža izključno avtorjevo stališče. Evropska komisija ni odgovorna za
kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje navedena publikacija.

Usklajevanje prostih delovnih mest s povpraševanjem po

kvalificiranih delavcih

 AVENIR

Gorsko območje: Pireneji (Francija, Španija)

Kohezijska podpora: Evropski sklad za regionalni razvoj

prek programa Interreg POCTEFA

Obdobje: 2019−2022

Spletna stran: http://www.poctefa-avenir.eu
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