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LEÍRÁS A
PROJEKTRŐL

Az éghajlatváltozás, a globalizáció és a
földrajzi helyzetből adódó hátrányok jelentős
kihívásokat, ugyanakkor új lehetőségeket is

jelentenek a hegyvidékek számára. A
hegyvidékek Európa területének 36% -át
fedik le és alapvető szerepet játszanak az
egész közösség számára fontos vidéki

értékek megőrzésében. Ugyanakkor sok
szempontból alulértékeltek, alig tudunk

valamit azokról a speciális szempontokról,
melyek a gazdálkodást, a társadalmi és

kulturális értékek fenntartását befolyásolják. 
E problémák vizsgálatával foglalkozik az

Európa hegyvidéki régióit vizsgáló "MOVING
(Mountain Valorization through

Interconnectedness and Green growth –
Hegyvidékek Helyzetbe Hozása" című

nemzetközi kutatási projekt. A négy éves
projektet az EU Horizon 2020 kutatási és
innovációs programja finanszírozza, 16

ország 23 partnerintézményének
részvételével. Célunk közös szakpolitikai

keretek megteremtése, illetve olyan
kapacitások kiépítése, melyek Európa-szerte
segítik majd a hegyvidéki, agrár értékláncok

létrehozását és megerősítését. Ezzel
hozzájárulunk a hegyvidéki területek

rugalmas alkalmazkodóképességének
(rezilienciájának) megszilárdításához és a
helyi értékek, illetve a magán- és közjavak

fenntartható fejlesztéséhez.
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A projekt kezdetén létrehozunk egy egész
Európára kiterjedő tudáscserét közös tanulást

segítő online platformot, kb. 400 agrár értéklánc
bevonásával, majd egy-egy különösen innovatív
értékláncot közelebbről is megvizsgáljuk a helyi
szereplők aktív részvételével. A vizsgált értéklánc

környezetében megkeressük azokat a helyi
hálózatokat, társadalom-ökológiai rendszereket,

melyek fontos szerepet töltenek be a helyi
közösség és a helyi élelmiszerrendszer életében.
Az ő bevonásukkal, részvételi műhelymunkák

során kidolgozzuk a jövő fenntartható
forgatókönyveit, ezekből közösen levezetjük a
fenntartható fejlődés szükségleteit, kihívásait és

szakpolitikai stratégiáit.
 

VÁLJ A MOVING EURÓPAI
GYAKORLATKÖZÖSSÉG TAGJÁVÁ!

Találkozz releváns európai szereplőkkel, tanulj
tőlük, oszd meg a tapasztalataidat! 
A MOVING keretében Európa 23

hegyvidékének szereplőiből, szakértőkből és
szakpolitikusokból álló, hosszú-távon is

fennmaradó gyakorlatközösséget hozunk
létre, ami lehetővé teszi a közös tanulást, a

tapasztalatcserét és a hegyvidéki
értékláncokkal kapcsolatban európai szintű
szakpolitikai ajánlások kidolgozását. Ahhoz,
hogy a Te régiód sajátos kihívásai, meglévő

értékláncai is bekerüljenek ebbe a
tudáshálózatba, szükségünk van a Te

tudásodra és részvételedre is. Ugyanakkor
lehetőséget kínálunk más Európai

országokkal, régiókkal való tapasztalatcserére,
együttműködésre, műhelymunkákon való

személyes és virtuális részvétel útján.
 

MINDEN VÉLEMÉNYRE KÍVÁNCSIAK
VAGYUNK!

A MOVING sokféle érintettet, érdekeltet von be
a közös munkába. Mezőgazdasági termelők,

szolgáltatók, különböző szintű értéklánc
szereplők, döntéshozók, hatóságok mellett az
’utca emberét’ is várjuk ebben a hegyvidéki
területek jövőjével foglalkozó programban.

 


