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MOVING 
(Valorizácia horských oblastí cez

prepojenosť a zelený rast) je projekt
Horizon 2020 (2020-2024). 

 
 

Horské oblasti zaberajú až
36% z celkovej rozlohy Európy a

zohrávajú dôležitú úlohu vo
verejnom aj súkromnom sektore. 

Z dôvodu chýbajúcich poznatkov o
rôznych aspektoch, ktoré ovplyvňujú ich

obhospodarovanie, sa tieto regióny
naďalej považujú za „nedocenenú

ekologickú chrbticu Európy“.

Projekt chce prispieť k budovaniu kapacít a
spolu-vytváraniu politických rámcov v

celej Európe, ktoré napomôžu novým
alebo modernizovaným a vylepšeným

Hodnotovým Reťazcom (HR), prispejú k
odolnosti a udržateľnosti horských

oblastí, ocenia miestne aktíva a 
budú poskytovať súkromné 

aj verejné statky.

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


MOVING poskytne nové
nástroje na spoluprácu pri

definovaní politík v horských
regiónoch, a možné

nasmerovania nových politík s
cieľom posilniť prepojenie,
udržateľnosť a odolnosť

týchto oblastí.
 

 Súčasťou projektu je proces
participácie s prístupom zdola
nahor zahrňujúci aktérov HR,

regionálne a európske
zainteresované strany a

tvorcov politík.

ČO PROJEKT PRINESIE?
 

MOVING monitoruje existujúce HR v
európskych horských oblastiach a podrobne

zhodnotí 23 vybraných referenčných
regiónov v 16 krajinách, ktoré predstavia
rozmanitosť horských oblastí v Európe.

S týmto cieľom projekt vybuduje
celoeurópsku Komunitu z Praxe (CoP) v

horských HR založenú na Multi-aktérových
základniach (MP), ktoré združia

zainteresované strany, tvorcov politík a
výskumných pracovníkov a zapoja ich do

spoločného navrhovania a validácie
všetkých výskumných výstupov.

STAŇTE SA AJ VY SÚČASŤOU
KOMUNITY MOVING!

Využite možnosť formovať budúcnosť
horských oblastí!

Regionálne MaP budú hrať zásadnú úlohu pri analýze
zraniteľnosti horských oblastí a hodnotení ich HR;
Európska MaP bude spoločne vyvíjať a validovať

výstupy projektu MOVING.
Prostredníctvom rôznych online a osobných

workshopov budú členovia MaP pomáhať MOVING
partnerom definovať spoločnú víziu a význam

hlavných pojmov, schvaľovať analýzu hodnotiacu
odolnosť a udržateľnosť HR, identifikovať

najpravdepodobnejšie budúce scenáre pomocou
prognózy a nakoniec pomôžu vytvoriť politický plán pre

odolné a udržateľné európske horské regióny.

Spoznajte, zdieľajte, diskutujte a učte sa od
významných európskych hráčov

MOVING prepojí výskum, politiku a spoločnosť
prostredníctvom 23 Regionálnych Multi-aktérových
platforiem (MaPs) a jednej Európskej MaP. Bude to
hlavné fórum pre vzájomnú výmenu ideí s cieľom
spoločného vytvárania poznatkov s aktérmi na

Európskej a Regionálnej úrovni

Na nikoho sa nezabúda

MOVING zahrnie rôzne typy zainteresovaných strán,
aby sa zabezpečilo to, že budú počuté všetky hlasy.
Multi-aktérové základne (MaP) v projekte MOVING

budú pozostávať z poľnohospodárov a producentov,
podnikateľov, ľudí zapojených do rôznych etáp HR,

tvorcov politík, orgánov na rôznych úrovniach,
miestnych občanov (vrátane mladých ľudí a žien) a
všetkých, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť horských

oblastí.


