
Kako Kohezijska politika 2021.-2027. podržava planinska područja? 

Projekt Montana174 objavio je skup obrazovnih listova/ letaka s činjenicama koje 

objašnjavaju kako planinske zajednice mogu iskoristiti sredstva Kohezijske politike 2021.-

2027. kako bi zadovoljile svoje specifične potrebe. 

Europske planine: mjesta otpornosti i inovacija 

Danas se planine suočavaju s mnogim izazovima našeg stoljeća: od alarmantnih 

utjecaja klimatskih promjena do odljeva mozgova, starenja i iseljavanja stanovništva. 

Međutim, planine su također pokazale da se mogu nositi s tim izazovima i postati mjesta 

otpornosti i inovacija. Stanovnici u planinskim područjima radili su na svojoj kreativnost kako 

bi potaknuli inovacije, ubrzali ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, podržali 

turizam, potaknuli mlade i zapošljavanje te poboljšali mobilnost. Europska unija pridonijela je 

tome kroz sredstva Kohezijske politike. Od 2009. godine Europska unija odlučila je posvetiti 

“posebnu pozornost planinskim regijama” putem članka 174. Ugovora EU o funkcioniranju 

Europske unije. 

Kako europski fondovi potiču otpornost i inovativnost? 

Europska sredstva iz Kohezijske politike ključna su za povećanje otpornosti i 

inovativnosti u planinskim područjima. Ali kako ta podrška stiže u planine? 

Kao odgovor na navedeno pitanje, projekt Montana174 objavio je skup obrazovnih 

informativnih listova/ letaka koji ilustriraju resurse koje će Kohezijska politika 2021.-2027. 

usmjeriti u planinska područja putem Operativnih programa kao i programa Interreg. 

Iz ovih informativnih listova/ letaka proizlazi na primjer da će se sredstvima 

Kohezijske politike 2021.-2027. financirati prijelaz planinskog turizma na cjelogodišnji 

turizam te očuvanje planinskog turizma i bioraznolikosti. Također, prekogranični, 

transnacionalni i međuregionalni programi Interreg mogu se koristiti za financiranje novih 

projekata u europskim planinama. Općenito, velik dio proračuna može se koristiti za 

financiranje zelene i digitalne tranzicije. 

Stanovnici u planinskim područjima ne smiju propustiti ovu priliku! 

Euromontana vjeruje da je Kohezijska politika 2021.-2027. velika prilika za planinske 

regije i poziva stanovnike u planinama da iskoriste ponuđena sredstva kako bi odgovorili na 

izazove svojih regija. U tu svrhu, partneri Montana174 organizirat će niz lokalnih radionica 

između travnja i srpnja 2022. 

Za više informacija pratite naše stranice! 


