
MONTANA174 – medijska kampanja promocije Kohezijske politike 

Kao što već znamo, s prvim danom listopada tekuće godine Euromontana je pokrenula novi projekt 

Montana174 - veliku komunikacijsku kampanju o kohezijskoj politici u planinskim područjima koja 

će trajati 12 mjeseci. Cilj je preko prikazivanja dobrih praksi  i  mogućnosti podići svijest o tome kako 

kohezijska politika podržava razvoj planinskih područja. 

Kohezijska politika je strategija Europske unije za promicanje i podupiranje ‘ukupnog 

skladnog razvoja’ njezinih država članica i regija. Utemeljena u Ugovoru o funkcioniranju 

Europske unije, kohezijska politika EU-a ima za cilj učvrstiti gospodarsku i socijalnu koheziju 

smanjenjem nejednakosti u razini razvoja između regija. Politika je usmjerena na ključna 

područja kojima će EU-u pomoći da se suoče s izazovima 21. stoljeća i ostanu globalno 

konkurentna (ec.europa.eu).   

Kohezijska politika nudi brojne mogućnosti za obrazovanje, razvoj turizma, međunarodnu suradnju, 

socijalnu dobrobit i uključenost, očuvanje prirode, tehnološke inovacije... No jesu li građani dovoljno i 

na dobar način informirani o njenim mogućnostima i projektima koji im mogu pružiti pomoć? Ne 

uvijek. Iz tog razloga Montana174 pridonijet će osvješćivanju građana u planinskim područjima o 

alatima i sredstvima koje osigurava Kohezijska politika. 

Do sada smo već prikupili brojne priče o tome kako je Kohezijska politika posljednjih godina 

pridonijela oblikovanju našeg planinskog područja, točnije Gorskog kotara. U posljednje vrijeme 

bavili smo se snimanjem 3 promotivna videa kroz koje će biti prikazane dobre prakse. 

Dana 26. studenog snimali smo prvi promotivni video u kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Gospođa 

Klara Bukovac predstavila nam je Kulturno – turističku rutu Putovima Frankopana, tj. interpretacijski 

centar koji se ondje nalazi, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ispričala nam je 

njegov značaj za nju osobno kao i za cijelu lokalnu zajednicu.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dana 3. prosinca snimali smo druga dva promotivna videa. 

U OŠ Skrad ravnateljica Vesna Pintar Gurgurić predstavila nam je školu i 2 projekta koja uspješno 

provode. Prvi je pomoćnik u nastavi, sufinancirano preko Europskog socijalnog fonda, koji uvelike 

olakšava nastavu djetetu s posebnim potrebama i učiteljici u čijem se razredu to dijete  nalazi.  

Preko operativnog programa konkurentnost i kohezija škola je nabavila kontejnere za razvrstavanje 

otpada. Na taj način djecu od malih nogu uče koliko je važno očuvanje prirode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trećim promotivnim videom predstavit ćemo projekt „Zaželi za Skrad“ financiran iz Europskog 

socijalnog fonda. Gospođa Božena Esih ispričala nam je koliko njoj i mužu znači pomoć geronto 

domaćice koja dolazi u njihovu kuću pomoći oko kućanskih poslova, s njima odlazi doktoru ali i 

razgovorom i druženjem ispunjava njihovo vrijeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratite našu službenu web stranicu kako biste bili u toku s novostima! 


