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Dağlık alanlar Avrupa’nın
%36’sını kaplamakta, özel ve
kamusal malların tedariğinde

önemli rol oynamaktadır

Bununla birlikte, bu bölgeler
yönetimlerini etkileyen yetersiz bilgiler

nedeniyle
hala “Avrupa’nın gereğinden az değer
verilen ekolojik omurgası” olarak kabul

edilmektedirler.

MOVING
(Birbirine Bağlantılı ve Yeşil 

Büyüme Yoluyla Dağların Değer 
Kazanması) Horizon 2020 projesidir 

(2020-2024).
 

Proje, yeni veya geliştirilmiş ve büyütülmüş
değer zincirleri kurmak, dağlık alanların

dirençli hale gelmesine ve
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, yerel

varlıklara değer katmak, özel ve kamusal
malların kullanımı için Avrupa genelinde

kapasite oluşturmayı ve politika
çerçevelerini birlikte geliştirmeyi

amaçlamaktadır

https://www.moving-h2020.eu/
http://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020
https://twitter.com/MOVINGH2020
https://www.facebook.com/MOVINGH2020


Proje dağlık bölgelerdeki
politikaların tanımlanması için

yeni ortak araçlar sağlayacak
ve bu alanların

sürdürülebilirliğini ve direnç
düzeyini arttırmak amacıyla

politika seçenekleri için yol
gösterici olacaktır.

Bunun için, değer zincirindeki
aktörler, bölgesel ve Avrupalı
paydaşlar ve politika yapıcılar

ile aşağıdan yukarıya katılımcı
bir süreç izlenecektir.

PROJE HAKKINDA

Projede, Avrupa’nın dağlık alanlarında
bulunan değer zincirleri taranarak

Avrupa’daki dağlık alanların geniş çeşitliliğini
temsil eden 16 ülkeden seçilmiş 23 referans
bölge derinlemesine değerlendirilecektir.

Bunun için, projede Avrupa çapındaki
tüm paydaşları, politika yapıcıları ve
araştırmacıları bir araya getiren çok
aktörlü platformlar oluşturulacaktır.

SİZ DE BU PROJENİN BİR
PARÇASI OLUN!

Dağlık alanların geleceğini şekillendirme
fırsatını kaçırmayın!

Bölgesel Platformlar dağlık alanlar için tehdit unsurlarının
belirlenmesinde ve değer zincirlerinin analizinde önemli rol
oynayacak ve Avrupa düzeyindeki Platform proje çıktılarının

gelişmesini sağlayacaktır..
 

Platform üyeleri çeşitli çevrimiçi ve yüz yüze çalıştaylar
vasıtasıyla, proje ortaklarının ana kavramlara ilişkin
ortak vizyon ve anlayışı tanımlamalarına, değer
zincirlerinin dirençliliğinin ve sürdürülebilirliğinin

karşılaştırmalı analizinin yapılmasına, öngörü çalışmaları
yoluyla en olası gelecek senaryoların belirlenmesine ve son
olarak daha dirençli ve sürdürülebilir Avrupa dağlık alanları

için bir Politika Yol Haritasının geliştirilmesine
yardımcı olacaktır.

Avrupa’daki aktörler ile tanışın,
paylaşın ve öğrenin

Proje çok çeşitli aktörleri bir araya getiren 23 Bölgesel
Platform ve AB düzeyinde bir Platform vasıtasıyla
araştırmaları, politikaları ve toplumları birbirine

bağlayacaktır. Platformlar, Avrupa ve bölgesel düzeylerdeki
aktörlerin karşılıklı fikir alışverişi yapacakları, birlikte

öğrenecekleri ve birlikte bilgi oluşturacakları temel bir
toplanma alanı olacaktır.

Platformlar herkese açıktır

Proje, her kesimden katılımcının görüşlerini duyurabilmek için
farklı türden paydaşları kapsayacaktır. Platformlar çiftçiler
ve üreticileri, değer zincirlerinin farklı aşamalarında yer
alanları, politika yapıcılarını, farklı düzeydeki yetkilileri,
yöre sakinlerini (özellikle gençler ve kadınlar) ve dağlık
alanların geleceğiyle ilgilenen herkesi içine alacaktır.


