
Kako Kohezijska politika oblikuje planine? Montana174: novi projekt 

Euromontane 

 

S prvim danom listopada tekuće godine Euromontana je pokrenula novi projekt Montana174: 

12-mjesečnu veliku komunikacijsku kampanju o kohezijskoj politici u planinskim područjima. 

Financirana od Europske komisije - DG REGIO, ova kampanja ima za cilj podići svijest o tome 

kako kohezijska politika podržava razvoj planinskih područja i nudi brojne mogućnosti za 

građane planinskih područja i dionike. 

 

Zašto je pokrenuta komunikacijska kampanja o Kohezijskoj politici u planinama? 

Kohezijska politika jedna je od najrelevantnijih politika na razini EU-a koja promiče 

teritorijalnu koheziju u Uniji. 2009. godine članak 174. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije posebnu je pozornost posvetio planinskim regijama radi jačanja teritorijalne kohezije u 

našim područjima. U tom je smjeru učinjeno nekoliko koraka, poput stvaranja europske makro 

strategije za alpsku regiju (EUSALP), te prekograničnih ili transnacionalnih programa poput 

Interreg alpskog prostora, POCTEFA-e i nekih operativnih programa. 

Kohezijska politika nudi nekoliko mogućnosti za obrazovanje, turizam, međunarodnu suradnju 

itd., No jesu li dionici dobro informirani o njima? Ne uvijek. Tako će Montana174 pridonijeti 

osvješćivanju planinskih dionika o alatima i sredstvima koje Kohezijska politika osigurava za 

njihovo područje i njihovom boljem prihvaćanju. 

 

Koje su radnje predviđene u ovoj kampanji? 

Montana174 prikupljat će najbolje prakse i priče o tome kako je Kohezijska politika posljednjih 

godina pridonijela oblikovanju planinskih područja u Europi izravno od samih građana 

planinskih područja. Za lokalne dionike organizirat će se lokalne radionice i izraditi obrazovne 

tablice s praktičnim savjetima o tome kako u budućnosti koristiti kohezijske alate i sredstva. Na 

kraju, ali ne i najmanje važno, bit će organiziran europski završni događaj koji će predstaviti 

lekcije naučene kroz ovaj projekt iz cijele Europe. 

 

Kada i gdje će se projekt održati? 

Montana174 održat će se između listopada 2021. i rujna 2022. (12 mjeseci), pod koordinacijom 

Euromontane. Kampanja će se provesti na 5 planinskih područja diljem Europe, zahvaljujući 

lokalnim partnerima: 

U regiji Auvergne-Rhônes-Alpes (Francuska) s Centrom Info Direct Europe Grenoble 

U regiji Lombardija (Italija) s Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste; 

U Hrvatskoj s Agencijom za lokalni razvoj PINS; 

U Sloveniji s Regionalnom razvojnom agencijom Podravje- Maribor; 



U regiji Aragon (Španjolska) s pokrajinskom vladom Teruel. 

Euromontana će objaviti rezultate i na ostalim europskim planinskim područjima. 

 

Želite li znati više ili se uključiti? 

Kontaktirajte nas na pins@ri.t-com.hr ili se možete obratiti Carli Lostrangio i pratiti 

Euromontaninu web stranicu. Montana174 web stranica uskoro će biti dostupna, pratite nas! 

mailto:pins@ri.t-com.hr

