Ali ste
vedeli?
Gore pokrivajo skoraj
29 % držav Evropske
unije in 13 % njihovega
prebivalstva

Več kot 10 let je minilo, odkar
se je Evropska unija odločila, da
bo v okviru evropske kohezijske
politike “posebno pozornost
namenila gorskim regijam”
(174. člen Pogodbe o delovanju
Evropske unije)

Vstopite v stik
z nami
Regionalna razvojna agencija
za Podravje - Maribor
klavdija.gornik@rra-podravje.si
Tel. +386 70 455 405

www.montana174.org
Če želite izvedeti več,
skenirajte QR kodo!

Danes evropska kohezijska politika
za gorska območja namenja sredstva
za:
podporo pri zaposlovanju mladih
spodbujanje podnebnih ukrepov
razvoj rešitev za mobilnost
podporo turizmu
pospeševanje digitalnih in
družbenih inovacij

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

Montana174
Kako kohezijska politika
vpliva na razvoj
gorskih območij?

Naše delo
Vaša regija
V projektu
bomo
Zakaj Montana174?
Montana174 vas vodi skozi številne
priložnosti, ki jih ponuja kohezijska
politika, in vam ponuja vsa orodja
za uspešno črpanje sredstev v
gorskih območjih

Predstavili resnične primere, kdaj in
kje ima kohezijska politika vpliv na vaše
vsakdanje življenje v gorah
Pojasnili,
kako
lahko
trenutna
kohezijska politika podpre vaš projekt
in lokalne skupnosti.

Evropsko združenje
gorskih območij
Slovenija
Lombardija
Hrvaška
Auvergne-Rhône-Alpes

Aragon

Vam pomagali osvojiti spretnosti in
znanje, da boste lahko izkoristili
sredstva, ki jih kohezijska politika
namenja gorskim regijam

KAKO SE LAHKO VKLJUČITE?
Naročite se na
naše novice!

Postanite del
Mladinskega laboratorija
v Lombardiji!

Okt 2021
Povejte nam svojo
zgodbo, ki je povezana
s kohezijsko politiko!

Jan 2022
Naj vas navdušijo
dobri primeri iz
naše brošure

Preko naših obvestil in videov
spoznajte, kaj lahko pridobite s
trenutno kohezijsko politiko

Feb 2022

Apr 2022

Vabimo vas k ogledu video zgodb ljudi iz
vaše regije, ki že imajo izkušnje s
kohezijsko politiko

Sodelujte na
lokalnih delavnicah
v vaši regiji

Maj 2022

Spoznajte druge
gorske regije na
naši zaključni
konferenci v Bruslju

Sept 2022

Če želite izvedeti več o kohezijski politiki,
se nam pridružite na regionalnih
dogodkih

