Sklepna konferenca projekta
INTESI v okviru programa
Interreg Območje Alp

«Potencial
integracije za
zagotavljanje
storitev splošnega
pomena (SSP)»
9. oktober 2018, Innsbruck (Avstrija)

Ozadje in namen sklepne konference
Storitve splošnega pomena (SSP) so v pristojnosti organov na različnih ravneh. Dosedaj so se
odločevalci in ponudniki storitev strogo posluževali sektorskega pristopa do zagotavljanja
SSP. To je vodilo k izoliranim rešitvam, pri katerih niso izkoriščene potencialne sinergije med
sektorji in/ali deležniki ter niso optimizirani stroški porabe javnega denarja. Projekt INTESI,
financiran v okviru programa Interreg Območje Alp za obdobje od novembra 2015 do
novembra 2018, vključuje 10 partnerjev iz 5 alpskih držav z glavnim ciljem dolgoročno
zagotavljati storitve splošnega pomena (SSP) s pomočjo celostnih prostorskih strategij in
politik.
V tem obdobju smo znotraj projekta INTESI izvedli naslednje aktivnosti:
•

nabor in analizo vseh strategij SSP v celotnem alpskem prostoru, ki so pomembne za
zagotavljanje SSP;

•

vrednotenje stanja zagotavljanja SSP in izzivov, potreb ter potencialov 10 testnih
območjih;

•

izvedbo 8 pilotnih aktivnosti za namen testiranja strategij SSP in izboljšanja ponudbe
SSP;

•

pripravo priporočil in modela integracije strategij zagotavljanja SSP;

•

ustanovitev in delovanje alpskega možganskega trusta, sestavljenega iz 16
strokovnjakov, ki na pol leta obravnavajo težave pri zagotavljanju storitev v alpskem
prostoru.

Namen sklepne konference, ki bo potekala 9. oktobra 2018, je predstaviti dosežke pristopov
znotraj projekta INTESI, deliti izkušnje med sodelujočimi ter raziskati nadaljnje možnosti za
boljšo implementacijo integriranega pristopa k zagotavljanju SSP na praktični kot tudi
politični ravni. Dogodek je namenjen predstavnikom regij, občin in mest, uradnikom javne
uprave, oblikovalcem politik, izvajalcem ter strokovnjakom EU na lokalni ravni.

Projekt INTESI sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg
Območje Alp.
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Program sklepne konference
Datum in čas:

9. oktober 2018, od 9.30 do 16.00

Lokacija:

Velika dvorana v deželnem parlamentu, Wallnöferplatz 3, 6020
Innsbruck

Jeziki:

Javna razprava z intervjuji bo potekala v angleščini. Zagotovljeno bo
simultano prevajanje v nemščino, francoščino, italijanščino in
slovenščina (simultano prevajanje).

Moderator:

Thomas Egger, švicarski center za gorske regije SAB (CH).

Time

Tema

Opombe

09:30

Registracija

Registracija s kavo za dobrodošlico

10:00 -10:15

Odprtje konference in

Deželni svetnik Johannes Tratter, zvezna dežela

uradna dobrodošlica

Tirolska (A)

Integrirane strategije SSP,

Intervju: Peter Dehne, Visoka šola

kaj to pomeni?

Neubrandenburg (D)

INTESI – kaj smo dosegli?

Intervju: Peter Niederer, švicarski center za

10.15-10.35
10.35-10.55

gorske regije SAB (CH)

10.55-11.30

Odmor za kavo

11.30-12.30

Razprava 1: Primeri

Roland Fercher, prometna zveza Koroške (A);

celostnih pristopov pri

Hans Schuschnig, vladna pisarna Koroške (A);

zagotavljanju storitev ter

Manfred Riedl, vladna pisarna Tirolske (A);

načini prenosa na druga

Guillaume Doukhan, Adrets (F);

področja

France Barbé, zvezna dežela Maurienne (F);
Christian Hoffmann, Eurac Research (I).

12.30-14.10 Prikazi in plakati

Odmor za kosilo s predstavitvijo plakatov

14.15-15.45

Razprava 2: Celostne

Kurt Rakobitsch, vladna pisarna Koroške (A);

strategije SSP na ravni

Stefan Kilchenmann, Swisscom (CH);

politik in ponudnikov –

Benoit Lemozit, generalni urad za ozemeljsko

pot naprej

enakost (F);
Cristina Pellegrino, Regija Lombardija (I);
Patrizia Pilatti, okrožna skupščina županov
Valchiavenne (I);
Bojan Sever, Občina Idrija (SI).

15.45-16.00

Pogled možganskega

Intervju o konferenci in dosežkih projekta: Lenča

trusta INTESI

Humerca Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor
(SI) in Gabi Tröger-Weiss, Tehnična univerza
Kaiserslautern (D)
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Registracija:
Udeležba je brezplačna. Za lažjo organizacijo dogodka jo je potrebno potrditi z navedbo
imena, priimka, organizacije, funkcije, e-pošte in poštnega naslova do 4. 10. 2018 na spodnji
e-poštni naslov:
Amt der Tiroler Landesregierung
Landesstatistik und TIRIS
landesstatistik.tiris@tirol.gv.at
Z registracijo se izrecno strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani Urada tirolske
vlade in z ustvarjanjem ter naknadno objavo slik sebe na Sklepni konferenci INTESI. Soglasje
lahko kadar koli prekličem s pisnim obvestilom.
Kako do tja: Landhaus 1, Wallnöferplatz 3, 6020 Innsbruck

http://www.alpine-space.eu/projects/INTESI/en/home
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