Horské oblasti pokrývají
přibližně 36 % celkové rozlohy
Evropy a hrají důležitou roli při
poskytování veřejných i soukromých
statků.
Jsou také považovány za
"nedoceněnou ekologickou páteř
Evropy", neboť nám chybí informace
o tom, co přesně ovlivňuje jejich
rozvoj a možné způsoby využití.
.

MOVING (Valorizace horských
oblastí prostřednictvím propojenosti
a zeleného růstu) je projekt Horizon
2020 (2020-2024).
Cílem projektu je posílit vnitřní zdroje a
společně vytvořit rámec pro provádění
politiky na úrovni Evropy, který přispěje ke
vzniku nových nebo modernizovaných
hodnotových řetězců (HŘ). Právě tyto
řetězce mají přispívat k rezilienci a
udržitelnosti horských oblastí, zhodnocovat
místní zdroje a poskytovat soukromé i
veřejné statky.

Kontakt
https://www.moving-h2020.eu
@MovingH2020

Tento projekt byl podpořen z
Rámcového program pro výzkum a
inovace EU H2020. Číslo grantu
862739

MOVING sleduje existující HŘ v horských
oblastech a podrobně zkoumá 23 vybraných
referenčních regionů v 16 zemích, které

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
KOMUNITY MOVING!

reprezentují rozmanité horské oblasti v

O PROJEKTU

Evropě.

Setkávejte se, sdílejte, diskutujte a učte se od
významných evropských hráčů.

V rámci projektu spolupracujeme s tzv.

MOVING propojuje výzkum, politiku a společnost
prostřednictvím 23 regionálních multi-aktérových
platforem a také jedné celoevropské. Tímto způsobem
projekt vytváří prostor pro vzájemnou výměnu nápadů,
společné učení a tvorbu poznatků mezi aktéry na
evropské a regionální úrovni.

odbornou komunitou (Community of

MOVING poskytne nové

Practice) založenou na multi-aktérových

nástroje pro spolupráci při

platformách. Tyto skupiny sdružují

vytváření politik pro horské
regiony a také nové nápady na
zacílení těchto politik s důrazem
na exkluzi, udržitelnosti a
rezilienci těchto oblastí.
Projekt je založen na
participativním přístupu zdola
nahoru zahrnujícím aktéry HŘ,
regionální a evropské
stakeholdery a tvůrce politik.

stakeholdery, zástupce státní správy a
výzkumníky. Návrh a ověřování jednotlivých
kroků výzkumu je tak prováděn společně se
všemi zainteresovanými stranami.

Na nikoho se nezapomíná
MOVING zahrnuje pestré skupiny stakeholderů tak, aby
bylo zajištěno, že budou vyslyšeny všechny názory. Multiaktérové platformy jsou otevřeny pro zemědělce a
zpracovatele, podnikatele, lidi zapojené do různých
oblastí HŘ, tvůrce politik, zástupce veřejné správy,
místní občany (včetně mladých lidí a žen) a všechny
ostatní, kteří se zajímají o budoucnost horských regionů.

Využijte příležitost ovlivnit budoucnost
horských regionů!
Zásadní roli při analýze zranitelnosti horských
oblastí a hodnocení jejich HŘ budou hrát regionální
paltformy, přičemž evropská plaforma bude spoluvytvářet
a ověřovat výstupy celého projektu.
Prostřednictvím online a osobních workshopů členové
platformy budou pomáhat partnerům projektu MOVING
definovat společnou vizi a význam hlavních konceptů,
budou se podílet na analýze rezilience a udržitelnosti HŘ,
prostřednictvím prognóz budou hledat
nejpravděpodobnější budoucí scénáře a budou mít také
příležitost podílet se na tvorbě politického plánu pro
posílení rezilience a udržitelnosti horských regionů v Evropě.

