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Dragi bralci,
Program Interreg III B »Območje Alp« je dosegel svoj poglavitni cilj, saj je bila že 
večina finančnih sredstev dodeljena skupno 58 odobrenim projektom.

V prihodnje si od projektov obetamo uspešno izvedbo in uresničitev zastavljenih 
ciljev. Na dolgi poti je bilo vzpostavljeno raznovrstno sodelovanje, preko katerega so 
projektni partnerji skupaj našli rešitve za skupne težave.

Ponosni smo, da vam lahko predstavimo in približamo vse projekte, ki smo jih 
spremljali in podprli v zadnjih letih. Namen brošure je prikazati dosežke projektov 
odobrenih v okviru programa in njihovo raznolikost ter širok obseg.

Vabimo vas na sprehod po goratem območju programa in k odkrivanju uspešnih 
rezultatov, doseženih v okviru projektnih partnerstev. Želimo vam prijetno potovanje 
po alpskih poteh sodelovanja in upamo, da vam bo to dalo navdih za nadaljnje zamisli 
o popotovanjih v okviru Programa »Območje Alp« v obdobju 2007-2013.

Antonia Leitz in Thomas Fleury
Koordinatorja

Skupni tehnični sekretariat (STS)  



4 Vsebina »Območje Alp«, Program 6

Partnerji v programu 7

Glavni cilji 8

Organizacija, Financiranje 9

Prioriteta 1 Konkurenčnost in 11
prostorsko planiranje

Ukrep 1.1 Medsebojno poznavanje in skupne perspektive
AlpCity 12

Alplakes 13

DIAMONT 14

E-Motion 15

GenderAlp! 16

KnowForAlp 17

LexALP 18

MARS 19

Media.Alp 20

TUSEC-IP 21

VIADVENTURE 22

Ukrep 1.2 Konkurenčnost in trajnostni razvoj
ALPINET GHEEP 23

Alpinetwork 24

ALPPS 25

ALPSHEALTHCOMP 26

ASPECT 27

CARA 28

NENA 29

NEPROVALTER 30

PUSEMOR 31

QUALIMA 32

RegioMarket 33

SENTEDALPS 34

Via Claudia Augusta 35

WOMEN-ALPnet 36

Prioriteta 2 Transportni sistemi 39
Ukrep 2.1 Perspektive in analize

Alpine Awareness 40

ALPNAP 41

MONITRAF 42



5Ukrep 2.2 Izboljšanje obstoječih in uveljavljanje prihodnjih 
transportnih sistemov z inteligentnimi rešitvami,  
kot je npr. intermodalnost
AlpCheck 44

AlpenCorS 45

AlpFRail 46

Alps Mobility II 47

MOBILALP 48

ViaNova 49

Prioriteta 3 Okolje in kulturna 51
dediščina

Ukrep 3.1 Narava in viri, še posebej voda
ALPENCOM 52

Alpenergywood 53

Alpine Windharvest 54

AlpNaTour 55

ALPRESERV 56

FORALPS 57

Living Space Network 58

MONARPOP 59

Ukrep 3.2 Dobro upravljanje pokrajine
in kulturne dediščine
ALPTER 60

CRAFTS 61

CulturALP 62

DYNALP 63

HABITALP 64

Iron Route 65

Via Alpina 66

Walser Alps 67

Ukrep 3.3 Sodelovanje na področju nevarnosti 
naravnih nesreč
ALPS GPSQUAKENET 68

CatchRisk 69

ClimChAlp 70

DIS-ALP 71

METEORISK 72

NAB 73

River Basin Agenda 74

SISMOVALP 75

Kazalo kratic 76

Kontakti 79



6  »Območje Alp« Osrčje Evropske unije
»Območje Alp« je ena najbolj raznolikih evropskih regij v osrčju 
Evropske unije, saj je pomembno stičišče različnih evropskih kultur in 
jezikov (germanskih, latinskih in slovanskih). Ta raznolikost je opazna 
tudi na politični in družbeno-ekonomski ravni, znatna družbena in 
ekonomska neskladja so razvidna že med sosednjimi območji.

»Območje Alp« je tudi pomembno območje transnacionalnega 
evropskega sodelovanja. Sodelovanje je že več desetletij del alpske 
tradicije in poteka tako na državni in regionalni ravni za usklajevanje 
političnih smernic in upravljanja, kot tudi na nivoju lokalnih oblasti 
in zasebnih institucij; nekatere oblike sodelovanja potekajo v okviru 
Programov pobude Skupnosti (kot je INTERREG).

Prizadevanje za prostorski razvoj
Interreg III je Pobuda Skupnosti, ki želi spodbuditi medregionalno 
sodelovanje znotraj Evropske unije. Tretja faza pobude INTERREG,ki 
poteka v letih od 2000 do 2006, je namenjena krepitvi gospodarske in 
socialne kohezije na celotnem območju Evropske unije s spodbujanjem 
uravnoteženega razvoja celine s čezmejnim, transnacionalnim in 
medregionalnim sodelovanjem.

Program »Območje Alp« spada pod sklop B pobude Skupnosti (sklopi 
so trije: A, B, C). Temelj programa je transnacionalnost, glavni cilj pa 
je omogočiti večjo kohezijo, uravnotežen in trajnostni prostorski razvoj 
območja s tesnejšim vseevropskim sodelovanjem.

Območje
Območje sodelovanja, ki ga pokriva Program »Območje Alp« v 
geografskem smislu obsega gorato »Območje Alp« (celotne Zahodne, 
Vzhodne, Severne in Južne Alpe) kot tudi sosednje obronke Alp 
in nižine, manjši del sredozemskega obalnega pasu, vključno z 
Jadranom, ter dele velikih rečnih dolin Donave, Pada, Adiže, Rone in 
Rena in okoliški »predalpski pas«, ki pokriva nekatere najbolj zanimiva 
evropska metropolitanska območja.

 Program
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V skladu s klasifikacijo SKTE II so v program 

»Območje Alp« vključene naslednje države članice in regije.

 Partnerji v programu

Francija
Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-

Côte d’Azur

 Franche-Comté 

Alsace

Nemčija
Zgornja Bavarska in 

Švabska (na Bavarskem) 

Tübingen in Freiburg 

(v Baden-Württembergu)

Lihtenštajn 
Cela država

Italija
Lombardija 

Furlanija Julijska krajina

Veneto, avtonomni Pokrajini 

Bocen in Trento

Valle d’Aosta 

Piemont

Liguria

Slovenija
Cela država

Švica 
Cela država

Avstrija
Cela država

Alsace

Franche-Comté

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’ Azur

Piemonte

Liguria

Lombardia
Valle d’Aosta

Veneto

Trento

Bozen

Friuli
Venezia 
Giulia

Slovenija

Kärnten

SteiermarkSalzburg

Oberösterreich

Niederösterreich

Oberbayern
Schwaben

Tübingen
Freiburg

Tirol

Wien

Liechtenstein

Zürich

OstschweizZentralschweiz

Ticino

Espace 
Mittelland

Nordwestschweiz

Burgenland

Vorarlberg

Région lémanique



8 Glavni cilji ...
... Programa za »Območje Alp«:

Program, s katerim želimo pospešiti trajnostni prostorski razvoj, se razvija na podlagi 
štirih enako pomembnih ciljev

Uveljaviti »Območje Alp« kot močno območje v evropskem omrežju razvojnih območij. To zahteva razvoj skupnega razumevanja 
vloge »Območja Alp« v smislu trajnostnega prostorskega razvoja in aktivno spodbudo z izvajanjem različnih dejavnosti in 
ukrepov.
Snovanje in podpiranje pobud za trajnostni razvoj znotraj »Območja Alp« z upoštevanjem odnosov med osrednjim alpskim 
območjem in alpskim obrobjem. Pri tem so zajete transnacionalne dejavnosti na različnih področjih in ravneh, od Evropske 
skupnosti do občine. Posebna pozornost je namenjena najbolj pomembnim vprašanjem razvoja Alp.
Reševanje vprašanj dostopnosti in prometa s spodbujanjem trajnostnih vrst prometa in komunikacij.
Zaščita raznolikosti naravne in kulturne dediščine, zaščita prebivalstva in infrastrukture pred naravnimi nesrečami z razvijanjem 
skupnih orodij, izmenjavo metod in informacij.

Projekti, ki si prizadevajo za doseganje teh ciljev, morajo razviti svoje dejavnosti v skladu z eno od treh 
Prioritet Programa za »Območje Alp«:

Prioriteta 1    Prostorsko planiranje in konkurenčnost

Prioriteta 2    Razvoj trajnostnih transportnih sistemov

Prioriteta 3    Podpora pri upravljanju z naravno in kulturno dediščino in preprečevanje naravnih katastrof

Ta struktura prioritet je osrednji del transnacionalnih dejavnosti: razdeljene so na ukrepe, za katere je že predvidena konkretna 
metodologija.

Ohraniti alpsko dediščino 

in poudariti inovativno sodelovanje



9Organizacija

Program »Območje Alp« upravljajo razna telesa:
Nadzorni odbor (Monitoring Committee - MC): nadzoruje in uravnava program. Preverja rezultate izvajanja in doseganje ciljev,  
opredeljenih z ukrepi programa.
Usmerjevalni odbor (Steering Committee - SC): je zadolžen za skupni izbor projektov, ki bodo financirani na podlagi kriterijev za 
izbor projektov, in usklajuje nadzor njihovega izvajanja. Poleg tega je zadolžen za odobritev razpisov.
Organ za upravljanje (Managing Authority - MA): je odgovoren za učinkovito in pravilno upravljanje programa in mora zagotoviti 
pravilnost operacij (projektov in aktivnosti). Dodatna naloga tega organa je sklepanje pogodb s končnimi koristniki (vodilnimi 
partnerji) za pridobivanje sredstev ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).
Plačilni organ (Paying Authority - PA): je odgovoren za celotni postopek izplačevanja sredstev ESRR.
Skupni tehnični sekretariat (Joint Technical Secretariat - JTS): nudi informacije o programu in njegovem izvajanju; podpira 
transnacionalni razvoj projektov, upravlja proces prijavljanja projektov, jih ocenjuje med fazo izbora in spremlja njihov napredek. 
Poleg tega se ukvarja z informacijami in obveščanjem javnosti o programu in projektih. Hkrati nudi podporo Organu za upravljanje 
(MA), Usmerjevalnemu odboru (SC) in Nadzornemu odboru (MC) pri izvajanju njihovih nalog.
Nacionalne kontaktne točke (National Contact Points - NCP): nudijo podporo Nacionalnim odborom in prijaviteljem projektov, 
hkrati pa preverjajo proces izvajanja vseh odobrenih projektov, ki so bili odobreni in sofinancirani. Poleg tega dopolnjujejo 
dejavnosti Skupnega tehničnega sekretariata za pomoč potencialnim projektnim partnerjem. Nacionalne kontaktne točke imajo 
nalogo pomagati Skupnemu tehničnemu sekretariatu pri postopku ocenjevanja in sodelovati pri aktivnostih informiranja in 
obveščanja javnosti na nacionalni ravni.

Upravna telesa programa

Financiranje
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Pobudo INTERREG financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Pod okriljem tega sklada Program »Območje Alp« 
financira v prihodnost usmerjene projekte sodelovanja, da bi tako ohranil in okrepil privlačnost »Območja Alp« kot osupljivega 
in močnega življenjskega in gospodarskega območja, v skladu z zgoraj zgoraj omenjenimi prioritetami. Program predvideva,  
sofinanciranje iz ERSS ne sme preseči 50% upravičenih stroškov (75% za Slovenijo). Poleg sredstev Skupnosti je potrebno 
poskrbeti tudi za finančna sredstva na državni ravni preko državnih, regionalnih, krajevnih ali zasebnih skladov. Države nečlanice 
morajo kriti stroške svojih projektov z državnimi sredstvi, saj nimajo pravice do finančne podpore Skupnosti. Celotni proračun 
programa za obdobje 2000-2006 znaša 118 milijonov evrov.



Konkurenčnost in 
prostorsko načrtovanje
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Konkurenčnost in 

prostorsko načrtovanje
Cilj te prioritete je uveljavljanje »Območja Alp« kot konkurenčnega in privlačnega 

življenjskega ter gospodarskega prostora v okviru 
policentričnega prostorskega razvoja EU.

Ukrep     1.1 Ukrep     1.2
Medsebojno poznavanje in skupne perspektive
Ta ukrep spodbuja stike in mreženje med področji znotraj 
Območja Alp z namenom, da se oblikuje skupna vizija in se 
obravnava specifična razvojna vprašanja, ki se nanašajo na 
evropske socialne in ekonomske integracije. 

Splošni cilji tega ukrepa so:
razviti skupno razumevanje strategij prostorskega razvoja 
v razširjeni Evropi, pri čemer se »Območje Alp« obravnava 
kot povezana prostorska enota v skladu s cilji ESPD;
zagotoviti povezavo Območja Alp in njegovih urbanih 
središč kot osrednjega vozlišča v sistemu v smeri od 
jugozahoda do vzhoda ter od Sredozemlja do Baltika in 
skandinavskih regij;
razvijati mreže in spodbujati izmenjavo dobrih praks med 
različnimi alpskimi akterji;
okrepiti notranjo kohezijo in identiteto prebivalstva znotraj 
Območja Alp;
okrepiti transnacionalno sodelovanje med vsemi državami 
Območja Alp in spodbujati nastajanje alpskih mrež, ki bi 
pokrivala celotno območje;
izboljšati poznavanje, spodbujati širjenje in razviti skupne 
indikatorje in primerjalne analize prostorskih pojavov.

Konkurenčnost in trajnostni razvoj
Ta ukrep je osredotočen na krepitev konkurenčnosti Območja 
Alp preko vzpostavitve skupnih pristopov v različnih sektorjih 
in s spodbujanjem razvoja različnih področij na »Območju 
Alp« v skladu z njihovimi značilnostmi.

Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:
ohraniti in okrepiti funkcionalnost in privlačnost podeželskih 
območij, četudi je njihova lega izrazito periferna in/ali 
gorska;
zaustaviti regionalne in medregionalne migracije v urbana 
središča, odseljevanje s podeželskih območij ter trend 
urbanizacije;
spodbujati izvajanje Agende 21 na lokalni in regionalni 
ravni ter spodbujati sodelovanje med mesti in drugimi 
lokalnimi skupnostmi na področju trajnostnega razvoja 
mest in prostorskih politik;
doseči intenzivno sodelovanje na področju R&R, inovacij 
in prenosa tehnologije med mesti in okoliškim podeželjem, 
kot tudi med majhnimi in srednje velikimi podjetji ter 
inovacijskimi centri;
okrepiti vlogo Območja Alp kot centralne osi med področji z 
različno kulturno tradicijo in gospodarstvom;
pospešiti reorganizacijo in krepiti konkurenčnost 
turističnega sektorja, še posebej na gorskih območjih, z 
izvajanjem strategij za trajnostni razvoj turizma.
 

V okviru te prioritete je bilo finan-

ciranih 25 projektov v skupni 

vrednosti približno 47,1 milijonov 

evrov; približno 21,3 milijonov 

evrov krije ESRR (Evropski sklad 

za regionalni razvoj).
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12 AlpCity1.1
Local endogenous development and urban regeneration of small Alpine towns
AlpCity: od endogenega razvoja manjših alpskih mest do učinkovite izmenjave najboljših praks.

Vodilni partner
Regione Piemonte 

Drugi partnerji 
Land Niederösterreich
Région Franche-Comté
Région Rhône – Alpes
Regione Lombardia
Gemeinde Grainau
Regione Veneto
Regione A. FVG
HEVs
Ville de St. Maurice
Gemeinde Tschlin 

Spletna stran projekta 
www.alpcity.it

Kontaktna oseba
Daniela Sena
ALPCITY Project Manager
Tel +39 011 432 4662
Fax +39 011 432 5560
pm.alpcity@regione.piemonte.it 

Trajanje
04.2004 – 10.2006

Skupni proračun v EUR
2.404.928

ESRR v EUR
1.102.464

I

A
F
F
I
D
I
I

CH
CH
CH

Namen projekta
Mnoga manjša alpska ter gorska mestna in vaška naselja so 
podvržena procesu družbeno-gospodarskega nazadovanja. 
Javne in zasebne storitve, kakovost življenja in urbano okolje 
niso ustrezni, prebivalstvo pa je pretežno ostarelo, težko 
sodeluje pri kulturnih dejavnostih in nima veliko moči pri 
sprejemanju odločitev. V občutljivih naravnih predelih Alp vse 
te težave preprečujejo nastanek policentričnega urbanega 
sistema in vzpostavitev trajnostnih odnosov med urbanim in 
podeželskim okoljem. S transnacionalnim sodelovanjem naj 
bi projekt AlpCity pospešil kulturne in politične spremembe. 
V ta namen bodo potekale naslednje dejavnosti: ustvarjanje 
mrež in izmenjava znanja za razvoj skupnih strategij; zbiranje, 
širjenje in prenos najboljših praks; spodbujanje raziskovalnih 
dejavnosti in inovacij z izbranimi projektnimi primeri; priprava 
političnih smernic za načrtovanje bodočih aktivnosti.

Aktivnosti
Uspešnost projekta zagotavlja učinkovito sodelovanje med 
regionalnimi in lokalnimi upravami, krajevnimi skupnostmi,  
akademskimi in raziskovalnimi centri odličnosti in izkušenimi 
svetovalci ter strokovnjaki Znanstvenega odbora Alpcity 
(Scientific Steering Comittee).
Z izmenjavo in nadgrajevanjem skupnega znanja in 
razumevanja ključnih zadev bo projekt omogočil ozaveščanje 
o potrebi po revitalizaciji manjših mest na »Območju Alp«.
AlpCity spodbuja in podpira lokalne inovativne dejavnosti in 
pristope z razvojem 20 projektnih primerov, ki jih uresničuje na 
lokalni ravni v okviru štirih tem: gospodarski razvoj, storitve in 
kakovost življenja, urbano okolje in sodelovanje med mesti.
AlpCity podpira iskanje, zbiranje in izmenjavo dobrih in 
najboljših praks glede projektnih zadev; znanje, pridobljeno 
med projektom, bo osnova za izoblikovanje priporočil in 
političnih smernic.
 

Rezultati
Med konkretnimi rezultati projekta AlpCity so: podatkovna 
baza o najboljših praksah; 20 modelov, ki izhajajo iz projektnih 
študij; skupne strategije, prakse in politične smernice; 
spletna stran z dokumenti, projektnim gradivom in koristnimi 
povezavami s sorodnimi temami ter spletnimi stranmi.
S pomočjo Znanstvenega odbora je projekt AlpCity med 
partnerji organiziral izmenjavo informacij in nadzorovanje 
njihovih območij.
Opazovalna dejavnost se je že začela. Privedla je do velikega 
poudarka razlik med krajevnimi situacijami in učinki zunanjih 
spremenljivk (državna in regionalna splošna in gospodarska 
politika, administrativni pristopi), ki jih bo potrebno še 
podrobneje raziskati. Znanstveni odbor zbira obstoječe 
raziskave in kazalce v zvezi z obravnavanimi temami, ki so 
koristni za pripravo poročil in publikacij, rezultatov raziskav, 
spletnih strani, razstav, tiskovnih konferenc in krajevnih 
promocijskih dogodkov.
Dodatni namen projekta je spodbuditi regije k ustvarjanju 
sistemov za tehnično pomoč alpskim upravam pri načrtovanju 
in uresničevanju projektov za krajevni razvoj in revitalizacijo 
območij.
V sklopu projekta AlpCity smo se odločili za ustanovitev 
Regionalnega urbanega observatorija (REGIONAL URBAN 
OBSERVATORY - AlpCityRUO), s katerim bi nadzorovali 
napredek pri uresničevanju skupne strategije, ocenjevali 
lokalno stanje urbanega prostora in trenutne težnje ter 
spodbujali širjenje in prenos najboljših praks za uspešno 
uresničitev skupne strategije.

Alplakes
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Alplakes 1.1
Vzpostavitev mreže za dolgoročno izboljšavo upravljanja z alpskimi jezeri in pojezerji.

Alpine Lakes Network

Vodilni partner
Region Rhône-Alpes

Drugi partnerji 
Provincia di Belluno
Regione Lombardia

ARPA Piemonte
CRT Rhône-Alpes

NIB
Provincia A. di Trento

Regione Veneto
DTL

Land Kärnten

Spletna stran projekta 
www.alplakes.org 

Kontaktna oseba
Frédéric Bonhoure 

Tel +33 (0)4 72 59 41 85
Fax +33 (0)4 72 59 51 52

        fbonhoure@rhonealpes.fr 

Trajanje
11.2004 – 10.2007

Skupni proračun v EUR
2.587.450

ESRR v EUR
1.338.161 

A

Namen projekta
Alpska jezera so kulturno pomembna in tako emotivno kot 
gospodarsko zelo privlačna. Zaradi tega so predeli okoli jezer 
gosto naseljeni in so sedež večjega števila dejavnosti, kar 
jezerom in pojezerjem povzroča znatno škodo.
Iz tega izhaja izziv večjega obsega: kako je mogoče 
dolgoročno uskladiti razvoj jezerskih območij z ohranitvijo 
ekoloških in hidroloških značilnosti? Težave, s katerimi se 
različne regionalne in lokalne skupnosti soočajo pri upravljanju 
jezer so podobne. Ukrepov, ki jih izvaja vsaka posamezna 
lokalna skupnost, pa ostale lokalne skupnosti, prebivalstvo in 
upravitelji alpskih jezer zaradi šibkega sodelovanja skoraj ne 
poznajo.
Namen tega projekta je vzpostaviti mrežo, ki bi spodbudila 
izmenjavo med skupnostmi, da bi sinergično združile svoje 
moči in sposobnosti za trajnostni razvoj območja.

Aktivnosti
Poglavitni izziv tega projekta je vzpostavitev trajnega omrežja 
med upravitelji alpskih jezer. Pristop projekta Alplakes do 
alpskih jezer in pojezerij je večsektorski, saj upošteva okolje 
in ekoturizem, za reševanje konflliktov pa sodeluje z upravitelji 
jezer, znanstveniki, krajevnimi akterji in strokovnjaki. Z 
omrežjem naj bi razvili številne dejavnosti za ovrednotenje 
naravne in kulturne dediščine in povečali ozaveščenost 
javnosti in krajevnih akterjev, tudi politikov. Glavni cilj je 
vključiti najrazličnejše akterje in jim posredovati delovne 
navade ter prakso z izmenjavo podatkov, izkušenj, znanja in 
veščin; organizirana bodo srečanja, posveti in konference, kar 
bo omogočilo trajnost mreže.

Rezultati
Konkretni predvideni rezultati so naslednji:

izmenjava in usklajevanje opazovanj na jezerih in pojezerjih; 
opredelitev skupnih kazalcev, ki jih bodo pregledali 
strokovnjaki in ocenila javnost; priprava podatkovne baze in 
skupnega tehničnega priročnika;
ocena dediščine in promocija ekoturizma; opredelitev „dobrih 
ekoturističnih praks”; priprava enotnega transnacionalnega 
kakovostnega seznama ekoturizma; oblikovanje znamke 
in/ali promocija obstoječih znamk za ekološke proizvode in 
dejavnosti;
vključevanje strokovnjakov in lokalnih nosilcev dejavnosti 
glede na trajnostni razvoj; priprava priročnikov in seznamov 
dobrih praks na podlagi treh študijskih potovanj; priprava 
vodnikov o „Okoljski vzgoji“, „Plovbi“ in „Javni dostopnosti 
jezer“;
izvedene bodo dodatne dejavnosti obveščanja in 
oglaševanja kot npr. oblikovanje logotipa, priprava spletne 
strani o alpskih jezerih, dostopne strokovnjakom in javnosti, 
in organizacija dveh konferenc vsaki dve leti.
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14 DIAMONT 1.1
Data Infrastructure for the Alps: Mountain Orientated Network Technology
Projekt DIAMONT opredeljuje kazalce in orodja za opisovanje regionalnega razvoja Alp in jih prireja potrebam interesnih skupin.

Vodilni partner
Leopold-Franzens 
Universität Innsbruck

Drugi partnerji 
EURAC
AMGI
Bosch & Partner Gmbh
CEMAGREF
Ifuplan
UNCEM
Univ. St Gallen

Spletna stran projekta 
http://diamont.uibk.ac.at

Kontaktna oseba
Axel Borsdorf
Tel +43 (0)512 507 5400
Fax +43 (0)512 507 2895
Axel.Borsdorf@uibk.ac.at

Trajanje
03.2005 – 02.2008

Skupni proračun v EUR
2.027.287

ESRR v EUR
1.028.238
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Namen projekta
Alpe so ena najobčutljivejših regij Evrope. Zato je cilj 
podpisnikov Alpske konvencije zagotoviti trajnostni razvoj tega 
območja. Partnerji želijo ustvariti mrežni alpski informacijski 
sistem (SOIA), s katerim naj bi nadzorovali trajnost trenutnih 
razvojnih procesov. S projektom DIAMONT naj bi pospešili 
pripravo sistema SOIA. Tako bo imel Stalni sekretariat Alpske 
konvencije na razpolago nasvete za izbiro ustreznih kazalcev, 
koristnih podatkov (ki so na razpolago na nivoju Skupnosti) in 
orodij, ki opisujejo in usmerjajo razvoj alpskih regij. Pri tem bo 
DIAMONT upošteval ocene strokovnjakov in pričakovanja in 
izkušnje regionalnih interesnih skupin. Trdno sodelovanje in 
dialog med strokovnjaki in krajevnimi interesnimi skupinami iz 
izbranih testnih območij bosta omogočila boljše razumevanje 
pomembnih gonilnih sil regionalnega razvoja.

Aktivnosti
Namen projekta DIAMONT je opredeliti ustrezne kazalce, 
podatke in orodja za nadzorovanje in usmerjanje trajnostnega 
regionalnega razvoja na »Območju Alp«. Pri projektu sodeluje 
60 vsealpskih strokovnjakov, od katerih naj bi pridobili mnenja o 
obstoječih izzivih, težavah in možnostih. Na podlagi rezultatov 
teh ocen bo izbrana in podrobno preučena specifična 
usmeritev trajnostnega razvoja. Kazalci  gibal  razvoja in 
na evropski ravni razpoložljivi podatki za celotno »Območje 
Alp« bodo opredeljeni in usklajeni s podatki informacijskega 
sistema SOIA. Analize z več spremenljivkami bodo pomagale 
pri identifikaciji skupin regij s podobnimi razvojnimi težnjami. 
Za ta območja bodo določena orodja za spodbujanje in 
usmerjanje regionalnega razvoja. Na koncu bodo opredeljeni 
kazalci in orodja preizkušeni v petih testnih regijah (Italija, 
Slovenija, Nemčija, Avstrija in Francija) in odprta bo razprava 
s krajevnimi interesnimi skupinami, da bi zagotovili njihovo 
uporabnost v praksi. Da bo za Alpsko konvencijo zagotovljena 
maksimalna uporabnost vseh rezultatov, smo stalno v stiku 
in izmenjujemo znanje s Stalnim sekretariatom Alpske 
konvencije in kontaktnimi osebami projekta SOIA na državni  
ravni. Uravnotežena skupina javnih oblasti, alpskih organizacij 

in znanstvenih institutov tvori skupaj s projektom DIAMONT 
svetovalno skupino.

Rezultati
Začetna študija o kulturnih razlikah med alpskimi regijami (kot 
so normativi, upravljanje, sistemi vrednot, itd.) nudi odgovor 
na vprašanje, koliko te razlike vplivajo na regionalno politiko 
in razvoj. Z dodatno študijo, ki je temeljila na metodologiji 
Delphi in je združevala interesne skupine in strokovnjake, 
so bila oblikovana ključna vprašanja enotne vizije celotnega 
»Območja Alp«. Določen je bil niz kazalcev za nadzorovanje 
najpomembnejših gonilnih sil regionalnega razvoja; testirali 
smo razpoložljivost, uporabnost in veljavnost podatkov za 
celotno »Območje Alp«. Alpe so razdeljene na skupine regij 
s podobnim razvojem in pripravljeno je orodje za vodenje 
trajnostnega razvoja. V vsaki od petih testnih regij sta potekali 
po dve delavnici, namenjeni interesnim skupinam, na katerih se 
je primerjala teorija s prakso in se odvijala razprava o kazalcih 
in orodjih, ki se jih po potrebi prilagaja. Vse te informacije so 
na razpolago Alpski konvenciji za podporo in svetovanje pri 
razvoju sistema SOIA (System for the Observation of and 
Information on the Alps) za celotno »Območje Alp«.

E-Motion
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DIAMONT E-Motion 1.1
E-learning for population mobility

Elektronsko izobraževanje za boljšo mobilnost prebivalstva.

Vodilni partner
Groupement d’Intérêt Public 
(G.I.P.) Formation Continue 
et Insertion Professionnelle 

- Alsace

Drugi partnerji 
ADEC

Région Alsace
Univ. Robert Schuman 

Univ. Louis Pasteur 
CC Région de Saverne

CC Val de Moder 
API Varese 

Kore Multimedia 
GlobalComm
Città di Schio

Univ. di Padova 
EnFAP Piemonte 

Lawtank GmbH 
Espace Mittelland 

CRED 
Fondation Jean Monnet 
Notter Megevand & Ass. 

Univ. Fribourg
Univ. Freiburg 

Univ. Tübingen 
Schrade & Partner 

Canton Fribourg 

 Spletna stran projekta 
www.emotion-project.net 

Kontaktna oseba
 Elisabeth Eschenlohr

 Tel +33 (0)3 88 23 36 20
 Fax +33 (0)3 88 23 36 34

elisabeth.eschenlohr
@ac-strasbourg.fr 

Trajanje
04.2003 – 12.2005 

Skupni proračun v EUR
1.931.600

ESRR v EUR
794.800 
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Namen projekta
Pri projektu E-MOTION sta izobraževanje na daljavo in informacijska 

in komunikacijska tehnologija (ICT) sredstvi za regionalni razvoj na 

»Območju Alp«, saj omogočata:

združevanje znanja in izkušenj na podlagi skupnega oblikovanja 

večjezičnih izobraževalnih vsebin za pospešitev intelektualne in 

strokovne mobilnosti v Evropi in pripravo evropskih večjezičnih bank 

znanja. To zagotavlja enak dostop do usposabljanja v srednje velikih 

mestih in podeželskih skupnostih;

pripravo izobraževalnih metod, ki dopolnjujejo informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo;

oblikovanje vzajemne platforme za izobraževanje na daljavo, ki 

omogoča nastanek ekonomij obsega in industrializacijo procesa;

pripravo standardnih enot za usposabljanje, ki bodo lahko ponovno 

uporabne na evropski ali mednarodni ravni.

Aktivnosti
Namen projekta E-MOTION je izvesti 4 poglavitne dejavnosti:

”Vsebinsko“ fazo, ki zajema pripravo in prilagoditev skupnih in 

večjezičnih pilotnih vsebin. Cilja te faze sta dva: 1) omiliti ponavljajoče 

se kritike o tem, da ima ”elektronsko izobraževanje skope vsebine“; 

2) pridobiti vsebine, ki jih bodo pripravile večkulturne motivirane 

skupine, ki se zavedajo pomena skupne uporabe, interdisciplinarnosti 

in informacijske in komunikacijske tehnologije za učenje;

Fazo ”tehnološke platforme“, ki temelji na obstoječih rezultatih 

raziskovanja in razvoja, ki izvirajo iz državnih programov za digitalna 

študijska središča. Platforme za elektronsko izobraževanje in potujoče 

pisarne se postavijo v izbranih krajih »Območja Alp«;

Fazo ”uporabe in izmenjave“, ki namerava izboljšati dostopnost 

usposabljanja. Cilj projekta E-MOTION je omogočiti dostop do 

izobraževalnih prostorov na več lokacijah (DTS). Za mentorje, DTS 

partnerje in snovalce vsebin bodo organizirani večjezični tečaji 

usposabljanja;

Fazo ”metodologije, ocenjevanja in certificiranja“, ki bo omogočila 

boljše poskusno izvajanje, ocenjevanje in širjenje vsebin preko 

svetovnega spleta.

Rezultati 
Konzorcij E-Motion je dosegel naslednje rezultate:

Informativne in obveščevalne dejavnosti:

spletna stran projekta – dostopna v francoščini in angleščini: 

www.emotion-project.net;

spletni portal o evropskem socialnem pravu: www.social-law.net;

Organizacija informativnih seminarjev: tiskovne konference, zaključne 

konference (6.-7. decembra 2005 v Strasbourgu na glavnem sedežu 

Dežele Alzacije);

predstavitev projekta na transnacionalnih in državnih konferencah (na 

primer: Learntec, februarja 2005, Educa Berlin).

Metode, ocenjevanje, kapitalizacija in obdelava vsebine:

analiza in uporaba obstoječih projektov, na primer popis najboljših 

praks  v okviru projekta Qual E-learning;

B2I (Certifikat o poznavanju interneta in informatike) z izobraževanjem 

na daljavo: število kandidatov za certifikat B2I (454 slušateljev). 

Certifikat B2I potrjuje udeležbo na tečaju usposabljanja o osnovah 

računalništva in uporabe interneta.

Module za usposabljanje so pripravili različni partnerji projekta v skladu s 

specifikacijami Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk (ECTS):

moduli za socialno in poslovno pravo:

uvod v evropsko socialno pravo,

socialne odgovornosti pri poslovanju,

Evropska konfederacija sindikatov,

socialni dialog in

pranje denarja: Finančni trgi, varnost.

industrijska dediščina: 8 sklopov in magistrski študij o industrijski 

dediščini na svetovnem spletu,

javni razpisi: University of Fribourg,

javna svoboda: URS in University of Fribourg, Revue.

delovno okolje: ADEC.

Zasnova tehnološke platforme:

vsi usposabljalni sklopi, ki jih je pripravil Konzorcij E-Motion, bodo 

delovali na dveh platformah za izobraževanje na daljavo: Acolad in 

Moodle;

platforma Acolad je bila dodatno prilagojena: Acolad Schio, Acolad 

GIP, Acolad new version.
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16 GenderAlp!1.1
GenderAlp! Spatial Development for Women and Men
Namen projekta GenderAlp! je izboljšati postopke in odločitve uprav za pospeševanje enakopravnosti med spoloma.

Vodilni partner
Land Salzburg

Drugi partnerji 
Land Oberösterreich
Land Niederösterreich
Univ. BOKU Wien
SVAK
Landeshauptstadt München
Stadt Freiburg
Maison du Temps, Belfort
Région Rhône-Alpes
LAMORO
Provincia di Genova
MOP-UPP

Spletna stran projekta 
www.genderalp.com

Kontaktna oseba
Romana Rotschopf 
Tel +43 (0)662 8042 4040
Fax +43 (0)662 8042 4050
genderalp@salzburg.gv.at

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
2.300.000

ESRR v EUR
1.171.072 
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Namen projekta
Prva zamisel o projektu za boljše uresničevanje načela enakosti med 

spoloma v upravah je nastala poleti 2002, ko sta Urad za ženske 

zadeve in enakopravnost med spoloma in Urad za prostorsko 

načrtovanje dežele Salzburg začela razpravljati o enakih možnostih 

v sklopu prostorskega načrtovanja in regijskega razvoja. Maja 2004 

je v Salzburgu potekalo prvo srečanje partnerjev. Partnerji so se 

dogovorili o organizaciji projekta, odgovornostih, nalogah in vlogah v 

skupini ter o upravljanju in proračunu. Namen projekta GenderAlp! je 

izboljšati kakovost procesov in odločitev v upravah z uresničevanjem 

enakopravnosti med spoloma; osredotočen bo na prostorsko 

načrtovanje in javno financiranje na podlagi načela enakih možnosti 

za moške in ženske.

Aktivnosti
Projekt GenderAlp! uresničuje niz strategij, da bi ohranil pozitivni vpliv 

opravljenega dela:

vodilni partner - konzorcij: vloga vodilnega partnerja je organizirana 

v sklopu konzorcija med tremi oddelki uprave dežele Salzburg: Urad 

za prostorsko načrtovanje, Urad za gospodarski razvoj, turizem in 

energijo in Urad za ženske zadeve in enakost med spoloma;

regionalni projekti: vsak partner uresničuje regionalne projekte 

glede na regionalni okvir in potrebe;

mreža/sinergije: rezultati in izkušnje ali najboljše prakse regionalnih 

projektov je mogoče posredovati drugim partnerjem;

odnosi z javnostmi: ozaveščanje in širjenje rezultatov in metod 

preko spletne strani, glasila, konferenc in publikacij. Pomembne 

interesne skupine, na primer politiki, nosilci odločanja v upravah, 

regionalni upravitelji, župani itd., so aktivno vključene;

usposabljanje in orodja: s projektom GenderAlp! so partnerji razvili 

praktične instrumente in veščine za vse nosilce odločanja, vključene 

v proces regijskega razvoja in sklope za usposabljanje politikov in 

nosilcev odločanja, ki se ukvarjajo z enakimi možnostmi za ženske 

in moške pri prostorskem načrtovanju in javnem financiranju.

Rezultati
V prvi polovici leta 2006 bodo mnogi regionalni projekti končani.

Land Salzburg: pregled programa „Settlement development and 

industrial development in the Salzburg central region”; na razpolago 

so rezultati in končno poročilo;

Land Salzburg: „Gender-sensitive public subsidies”, na razpolago 

so končni rezultati (kazalci, instrumenti) in končno poročilo;

Land Oberösterreich: „Gender budgeting analysis of regional budget 

on health, sports and education”. Končno poročilo bo predvidoma 

pripravljeno junija 2006;

Land Oberösterreich: prve delavnice o enakih možnostih v sklopu 

regionalnega razvoja;

BOKU Dunaj: projekt o prostorskem načrtovanju ob upoštevanju 

načela enakih možnosti v kraju Lengau (Gornja Avstrija) je končan;

usposabljanje o enakopravnosti med spoloma v krajih Freiburg, 

Genova, Langhe Monferrato Roero (Piemont).

Med predvidenimi rezultati so: izgradnja dodatnega odseka mestne 

lahke železnice v kraju Freiburg im Breisgau, ki upošteva načelo 

enakosti med spoloma; analiza javnih subvencij v deželi Spodnja 

Avstrija; obnova poslovnega parka in industrijske cone v deželi 

Zgornja Avstrija; analiza ukrepov in javnih subvencij na podlagi načela 

enakih možnosti na področjih turizma v sklopu trga dela, začetek teh 

dejavnosti v Munchnu. Projektni partner Pokrajina Genova bo pripravil 

osnutek priročnika o metodah za javno financiranje na podlagi načela 

enakih možnosti, medtem ko bo partner Langhe Monferrato Roero 

v Piemontu izvedel analizo javnega financiranja na podlagi načela 

enakih možnosti na krajevni ravni (Cuneo). Regija Rhône-Alpes 

pripravlja smernice za usposabljanje politikov in upraviteljev na 

krajevni, regionalni in državni ravni o enakih možnostih (osredotočeno 

na prostorsko načrtovanje in javno financiranje). Urbanistični 

inštitut Republike Slovenije pripravlja spletno orodje, namenjeno 

strokovnjakom za integracijo načela enakosti spolov v prostorsko 

načrtovanje. Poleg tega pripravljamo v sklopu projekta GenderAlp! 

na podlagi znanja in veščin strokovnjakov niz orodij in praktičnih 

instrumentov, ki izhajajo iz ekspertiz (na primer smernice, kontrolni 

seznami, priročniki, vprašalniki itd.), da bi na področju prostorskega 

načrtovanja uresničili enakopravnost med spoloma.

KnowForAlp
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GenderAlp! KnowForAlp 1.1
Knowledge Network Forestry in the Alpine Space

Razvoj inovativnih pristopov in orodij za prenos znanja na področju gozdarstva na transnacionalni ravni.

Vodilni partner
Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg

Drugi partnerji 
FOKABaWu

BWFV 
LFVBW 

Bay. LWF 
Bay. StMLF 

Bay-Waldbesitzerverband 
CEMAGREF 

ISAFA 
AWNL 

BFW 
PRÄKO Lk

ÖBF 
SLF 
SFV 

WVS 
SILVIVA 

Gozdarski Institut 
ZGS 

Spletna stran projekta 
www.knowforalp.net 

Kontaktna oseba
 Roderich von Detten 

Tel +49 (0)761 4018 214
Fax +49 (0)761 4018 333

roderich.detten@forst.bwl.de

Trajanje
04.2003 – 12.2005 

Skupni proračun v EUR
2.000.000

ESRR v EUR
813.000 
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Namen projekta
Z izmenjavo znanja in veščin med raziskovalci, strokovnjaki 
in upravami bo dosežena sinergija, ki je potrebna pri 
transnacionalnih izzivih in težavah (npr. pri upravljanju 
z naravnimi nesrečami, pobudah za varstvo narave in 
okolja, trženju blaga in storitev v gozdarskem sektorju, 
podnebnih spremembah). Tako bodo nosilci odločanja v 
gozdarstvu dodatno usposobljeni, osvojili bodo nova znanja 
in veščine. Dolgoročno bodo nosilci odločanja na področju 
upravljanja gozdnih ekosistemov dosegli večjo samostojnost 
in sposobnost reševanja problemov, kar bo koristilo tudi 
gozdarskim podjetjem in gozdarskemu sektorju nasploh.

Aktivnosti
Trenutno potekata popis in analiza obstoječe izmenjave znanja 
ob hkratnem ugotavljanju potreb uporabnikov. Na tej osnovi 
bo izdelano spletno komunikacijsko orodje, ki bo omogočilo 
izmenjavo obstoječega znanja in veščin ter sodelovanje med 
strokovnjaki, tako glede teorije kot prakse. Poleg tega bodo 
raziskovalci in strokovnjaki iz vseh alpskih držav v okviru 
projekta razvili pilotne ukrepe in storitve (delavnice, tečaje, 
konference, programe za izmenjavo itd.).

Rezultati
Predvidena je objava zbirke „najboljših praks za prenos 
znanja” na »Območju Alp« („priročnik”), transnacionalnega 

popisa zahtev uporabnikov za prenos znanja (vsebine in 
oblike), priprava večjezičnega komunikacijskega orodja in 
številnih pobud za informiranje in usposabljanje strokovnjakov 
(lastnikov gozdov, profesionalcev, znanstvenikov, članov zvez 
lastnikov gozdov, državnih gozdarskih služb).



ko
nk

ur
en

čn
os

t i
n 

pr
os

to
rs

ko
 p

la
ni

ra
nj

e

Vodilni partner

Projektni partner

18 LexALP1.1
Legal Language Harmonisation System for Environment and 
Spatial Planning within the Multilingual Alps
Uskladitev terminologije v štirih glavnih jezikih alpskih držav za pospeševanje transnacionalne komunikacije.

Vodilni partner
Europäische Akademie 
Bozen (EURAC)

Drugi partnerji 
DAR
MINAMBIENTE
Regione A. FVG
SDI
Univ. Joseph Fourier 
Univ. Stendhal
STBK

Spletna stran projekta 
www.eurac.edu/lexalp

Kontaktna oseba
Stefania Coluccia
Tel +39 0471 055 100 
Fax +39 0471 055 199
LexALP@eurac.edu

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
1.850.000

ESRR v EUR
880.000
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Namen projekta
Raznolikost jezikov in pravnih sistemov v državah alpskega 
loka zahteva natančen opis in uskladitev terminologije, kar 
bi izboljšalo komunikacijo in sodelovanje na transnacionalni 
ravni: samo tako bo mogoče podpreti zamisel in uresničitev 
skupnih vizij o uravnoteženemu prostorskem, gospodarskem 
in kulturnem razvoju v sklopu Alpske konvencije. Vsaka pravna 
terminologija izvira iz specifične pravne kulture posameznih 
držav, zato je za transnacionalno sodelovanje nujno potrebno 
primerjalno delo pravnikov in jezikoslovcev. Obstoječi tiskani 
ali spletni slovarji niso dovolj izčrpni za določena področja, kot 
sta na primer prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj, in 
ne nudijo štirijezično usklajene pravne terminologije. Namen 
projekta LexALP je zapolniti to vrzel s pripravo spletnega 
Informacijskega sistema za usklajeno pravno terminologijo v 
francoščini, nemščini, italijanščini in slovenščini, kot tudi serijo 
dodatnih jezikovnih orodij. Vse to bo na razpolago alpskim 
institucijam, javnim upravam in zasebnim podjetjem, ki 
delujejo na transnacionalni ravni, za jasnejšo in učinkovitejšo 
komunikacijo.

Aktivnosti
Da bi dosegli ta cilj, je bila v sklopu projekta LexALP 
ustanovljena interdisciplinarna skupina terminologov, pravnih 
izvedencev in jezikoslovcev. Stalno sodelovanje jezikoslovcev, 
podprto z informacijsko tehnologijo, zagotavlja takojšnji 
dostop do podatkov in orodij, pripravljenih z namensko 
spletno platformo, ki zajema terminološko podatkovno bazo, 
večjezično zbirko pravnih dokumentov in orodja za iskanje 
izrazov. Vsi rezultati bodo torej prosto dostopni javnosti.
Terminologijo, ki jo bodo jezikovni in pravni izvedenci uskladili, 
bo pregledala in potrdila skupina strokovnjakov, ki zastopa 
glavne interesne skupine. To bo zagotovilo maksimalno 
povezanost z dejanskimi potrebami in rezultati bodo splošno 
sprejemljivi.
Ciklus tečajev bo dodatno pripomogel k ozaveščanju 
interesnih skupin glede težav z neskladno uporabo 
terminologije na transnacionalni ravni; predstavljena jim bo 

tudi učinkovitost Informacijskega sistema LexALP.Rezultati 
in strokovno znanje, pridobljeni med projektnimi dejavnostmi, 
bodo predstavljeni na sklepni mednarodni konferenci, ki 
je predvidena za konec leta 2007. Pripravljen bo priročnik 
o računalniško dostopni terminologiji za pravno področje. 
Rešitve, ki jih bo razvil projekt LexALP, bodo namenjene širši 
rabi, mogoče jih bo prenesti na druga območja in prirediti 
drugim jezikom, tudi manjšinskim.

Rezultati
Informacijski sistem LexALP, ki bo nudil večjezično pravno 
terminologijo in obsežno zbirko vseh pomembnih pravnih 
dokumentov alpskih držav, bo na razpolago na spletu tudi 
po koncu projekta. Orodja in podatki, ki jih nudi sistem, se 
bodo lahko uporabljali za bolj usklajeno in jasno komunikacijo 
na transnacionalni ravni, predvsem med državami članicami 
Alpske konvencije. Tečaji, ki bodo organizirani, zaključna 
konferenca in priročnik bodo zagotovili širjenje rezultatov 
preko celotnega alpskega loka.
Te dejavnosti bodo vodilne prevajalce, tolmače, pravnike in 
tehnike, javne uslužbence in vse osebe, ki se ukvarjajo z 
mednarodno komunikacijo, spodbudile k uporabi bolj dosledne 
in jasne terminologije pri medkulturnih in čezmejnih zadevah.

MARS 
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LexALP MARS 1.1
Monitoring the Alpine Regions’ Sustainability

Nadzorovanje trajnostnega razvoja »Območja Alp« in alpskih regij z ustreznimi kazalci in komparativnimi podatki.

Vodilni partner
BAK Basel Economics 
ESRR Vodilni partner 

Bundeskanzleramt

Drugi partnerji 
Land Burgenland

Land Kärnten
Land Salzburg

Land Tirol
Land Vorarlberg 

Bayer. Landesamt UW
BMLFUW

Région Alsace
Regione Veneto

ARPA Bolzano
Oberöst. Akademie

Oberöst. TMG
ÖL Steiermark

Provincia A. di Trento
Regione Liguria

Regine Piemonte 
Stadt Wien

Wirtschaft BaWü
MOP

Spletna stran projekta 
www.bakbasel.com/wEng-

lisch/benchmarking/interreg/
indexW3DnavidW26105.shtml

Kontaktna oseba
 BAK Basel, CH, Thomas Schoder

Tel +41 (0)61 279 97 16
 Fax +41 (0)61 279 97 28
 schoder@bakbasel.com

Bundeskanzerlamt, A, Michael Roth
Tel +43 (0)1 53115 2936

Fax +43 (0)1 53115 2180
michael.roth@bka.gv.at

Trajanje
05.2003 – 06.2005

Skupni proračun v EUR
1.347.300

ESRR v EUR
308.374

CH
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Namen projekta
Trajnostni razvoj bo mogoče doseči le, če upoštevamo vse 
tri med seboj povezane dimenzije: gospodarstvo, ekologijo 
in družbeni položaj. Trenutno pa za alpske regije nimamo 
na razpolago skladnih podatkov, ki bi omogočali tako 
spremljanje trajnostnega razvoja. Zato je bil glavni namen 
projekta pripraviti podatkovno bazo z ustreznimi kazalci in 
komparativnimi podatki za vsako območje ter ustrezne metode 
združevanja in povezovanja za nadzorovanje trajnostnega 
razvoja regij z alpskega območja. Z vzpostavitvijo takega 
sistema nadzorovanja in z obveščanjem javnosti je mogoče 
doseči večjo dovzetnost ljudi in interesnih skupin za težave 
v zvezi s trajnostnim razvojem in odnosi med gospodarskim, 
okoljskim in družbenim razvojem na njihovem ozemlju. Na 
podlagi teh podatkov je bilo pripravljeno poročilo o stanju 
trajnostnega razvoja v Alpah. Ta dognanja in rezultati projekta 
pa bodo verjetno sprožila tudi politična priporočila za nadaljnje 
ukrepe.

Aktivnosti
Splošno mnenje o oceni trajnostnega razvoja in o merljivosti 
treh omenjenih dimenzij tako niha, da je težko doseči enotno 
oceno o trajnostnem razvoju različnih regij. Vsaka regija 
običajno zbira svoje podatke ne da bi pri tem upoštevala 
koncept trajnosti in uporablja različne standarde in metode. Da 
bi pripravili enotni ”Sklop kazalcev o trajnostnem razvoju Alp“, 
je bilo potrebno preveriti ustreznost in dostopnost podatkov iz 
vseh alpskih regij. Partnerji so se morali dogovoriti o enotnih 
standardih in pripraviti usklajene metode za združevanje 
obstoječih podatkov. Na podlagi teh podatkov so se na koncu 
morali dogovoriti tudi o enotni metodologiji za ocenjevanje 
stanja trajnostnega razvoja. Vse metodologije so bile v 
zaključni fazi podvržene navzkrižnemu preverjanju za pripravo 
poročila o trenutnem stanju trajnostnega razvoja v Alpah. 
Poročilo je temeljilo na podatkih, zbranih med projektom, in 
na primerjavi stanja trajnostnega razvoja v alpskih regijah ob 
uporabi enotne metodologije.

Rezultati
Na koncu je bila pripravljena širša podatkovna baza za 
nadzorovanje trajnostnega razvoja, na podlagi katere lahko 
podamo določene trditve o trajnostnem razvoju v alpskih 
regijah. Kakovost podatkov je visoka predvsem za področje 
gospodarstva, kar ni presenetljivo, saj so na tem področju 
standardi in metode že dobro usklajeni.
Na področju družbenih kazalcev bo potrebno podatkovno 
bazo še dopolniti. Izboljšati bo potrebno predvsem zbiranje 
podatkov in skupno razumevanje tistih kategorij, ki jih je težko 
natančno definirati (npr. socialni kapital).
Za okoljsko dimenzijo smo izbrali inovativen pristop. Največjo 
pozornost smo posvetili vplivu družbenih dejavnosti na 
okolje, da bi bila povezava med družbo in okoljem jasnejša. Z 
uporabo že obstoječih podatkov bo mogoče o stanju okolja v 
bodoče ustvariti celovito podobo.
Na podlagi pripravljene podatkovne baze je možno izpeljati 
prve ugotovitve o trajnostnem razvoju v regijah alpskega 
območja. Naslednji potreben korak je podrobna analiza 
doseženih rezultatov, na primer z združevanjem podobnih regij 
v grozde in z opisom specifičnega ozadja vsake posamezne 
regije.
Sklepni del poročila, ki so ga deželne uprave partnerice projekta 
sprejele, lahko spodbudi k nadaljnjemu izpopolnjevanju 
strategij za regionalni razvoj. Pridobljena podatkovna baza 
je privedla do novih spoznanj o trajnostnem razvoju; tako jo 
bo mogoče uporabiti kot izvrsten vir podatkov za pripravo 
bodočih evropskih programov teritorialnega sodelovanja na 
»Območju Alp«.
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20 Media.Alp1.1
Setting-up an integrated communication platform for achieving 
a cultural community in the Alpine Space
Alpe in alpska kultura v Evropi: množični mediji in orodja informacijske tehnologije za razvoj »Območja Alp«.

Vodilni partner
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per 
gli Affari Regionali (DAR)

Drugi partnerji 
Regione A. FVG
Univ. Bocconi di Milano
CIPDA
UNCEM
K. COMMUNICATION S.p.A.
ARSEC
CHOL
AIT Forsch. GmbH
RTSI
Univ. della Svizzera It.

Spletna stran projekta 
www.media-alp.org

Kontaktna oseba
Patrizia Tiberi
Tel +39 06 67796424
Fax +39 06 67796552
P.tiberi@palazzochigi.it

Trajanje
03.2004 – 02.2006

Skupni proračun v EUR
1.972.404

ESRR v EUR
701.375

Namen projekta
Poglavitni cilj projekta Media Alp je „Uveljavljanje kulture kot 
dejavnika gospodarskega razvoja za Območje Alp”. Dosegli 
naj bi ga z zbiranjem informacij in promocijo alpske kulturne 
dediščine, da bi pospešili gospodarsko rast območja, ki je še 
posebej kompleksno z gospodarskega in razvojnega vidika.
Na celotnem območju regij partneric smo izvedli raziskave, 
ki so pokazale šibke točke na področju kulture in nanj 
neposredno vezanega gospodarskega potenciala. Zaradi 
teh vrzeli je gospodarska rast počasnejša in težje je utrditi 
prepoznavno kulturno identiteto. Kultura se seveda izraža na 
svoj način, potrebno pa bi bilo ustvariti priložnosti, da bi jo 
lahko širili tudi zunaj lokalnega območja, ki je tradicionalno 
zaprtega značaja in kjer prebivalci nimajo veliko izkušenj 
izmenjave z drugimi območji in področji.
Glavni cilj projekta Media Alp je vzpostaviti mrežo, ki bi 
omogočila opredelitev in utrditev kulturne ponudbe in njene 
prepoznavnosti.

Aktivnosti
S projektom Media Alp imajo različni uporabniki na razpolago 
več kakovostnejših informacij; poleg tega je subjektom, 
vključenim v mrežo, na voljo pregled informacij glede na 
njihove specifične potrebe. Media Alp nudi vsem uporabnikom 
in partnerjem dostop do informacijskih storitev za področje 
kulture. Te so posebno prilagojene za različne vrste območij, 
krajevne značilnosti in najpomembnejše tematske sklope. 
Informacije, ki bodo specifično pripravljene za različne profile, 
bodo z včlanitvijo dostopne na različne načine in z različnimi 
orodji (elektronska pošta, sms, mms).
S platformo projekta Media Alp bo uporabnikom omogočen 
dostop do številnih informacij o naslednjih področjih:

gledališče in ples
glasba
umetnost, kino in fotografija
kulturna dediščina in arhitektura

Vsebina teh štirih sklopov je bila razdeljena na 49 specifičnih 
in zelo podrobnih podsklopov, ki so preko spletnih brskalnikov 
dostopni po kategorijah in geografskih kriterijih; vsebine so 
na razpolago v različnih jezikih (italijanščina, francoščina, 
nemščina in angleščina).

Rezultati
Projekt Media Alp je namenjen javnim ustanovam, javnim 
in zasebnim kulturnim delavcem, organizatorjem dogodkov, 
medijem (televizija, radio in tisk na državni in krajevni 
ravni), turističnim delavcem, ustanovam za usposabljanje 
in zasebnim uporabnikom. Za vsakega izmed naštetih 
uporabnikov predstavlja sodelovanje pri projektu Media Alp 
dodano vrednost saj omogoča: boljše poznavanje območja 
in tamkajšnjih subjektov, sodelovanje, opredelitev in širjenje 
kulturne in turistične ponudbe na širše območje, kar pomeni 
večje možnosti za gospodarski razvoj regije.
Sistem MediaAlp tvorita dva osnovna elementa: multimedijska 
platforma, dostopna na spletni strani www.media-alp.org, in 
Media Agency, agencija za novinarske storitve, ki lahko na 
željo nudi tudi storitve za promocijo in usposabljanje. Izbor 
informacij in širjenje specifičnih vsebin sta prirejena za različne 
uporabnike. Medijem, kulturnim in turističnim delavcem, javnim 
ustanovam in institucijam za usposabljanje bodo tako na 
razpolago informacije o sredstvih za uresničevanje projektov, 
sodelovanju, prepoznavnosti, izpolnjevanju dokumentacije, 
objavi vsebin in izmenjavi informacij za nadgradnjo ponudbe 
in njeno prilagoditev potrebam trga in uporabnikov.

TUSEC-IP 
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Media.Alp TUSEC-IP 1.1
Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions - 

Implementation in Planning Procedures
Projekt TUSEC-IP razvija orodja in strategije za varstvo tal v postopkih urbanističnega načrtovanja.

Vodilni partner
Stadt München

Drugi partnerji 
Provincia A. di Bolzano 

Umweltbundesamt
Univ. Innsbruck

Stadt Linz
Stadt Reutlingen
Univ. Hohenheim

Univ. di Torino
Mestna občina Maribor

Stadt Zurich

Spletna stran projekta 
www.tusec-ip.org

Kontaktna oseba
 Helmer Honrich 
Stadt München

Tel +49 (0)89 233 47725
Fax +49 (0)89 233 47728

helmer.honrich@muenchen.de

Trajanje
07.2003 – 06.2006

Skupni proračun v EUR
1.998.882

ESRR v EUR
868.360

Namen projekta
Urbana območja v Alpah in v predalpskem pasu spadajo 
med evropske regije z najhitrejšo rastjo. Čeprav je zaradi 
naravnih pogojev prostor zelo omejen, delež urbaniziranega 
– pozidanega prostora raste. Naravne funkcije tal so zelo 
pomembne za tamkajšnji ekosistem, zato jih je treba 
upoštevati pri postopkih načrtovanja, da bi zagotovili 
uravnotežen in trajnosten razvoj teh občutljivih območij. S 
projektom TUSEC-IP bo razvita metoda za ocenjevanje tal; 
mogoče jo bo uporabiti pri postopkih načrtovanja v občinah 
celotnega »Območja Alp«. Metoda obenem nudi strategije za 
uporabo rezultatov pri prostorskem načrtovanju.

Aktivnosti
zbiranje podatkov o pravnih in tehničnih standardih, upravnih 
pristojnostih in postopkih načrtovanja v zvezi z rabo tal na 
evropski, državni, regionalni in občinski ravni
pregled zahtev uporabnikov za učinkovito metodo 
ocenjevanja tal
razvoj metode za ocenjevanje tal v urbanih regijah glede 
na njihove različne ekološke funkcije na različnih nivojih 
prostorskega načrtovanja (npr. regionalno načrtovanje, 
načrtovanje rabe tal v urbanih naseljih, ocenjevanje vpliva 
na okolje) in uporaba te metode kot spletnega sistema za 
delno avtomatizirano ocenjevanje
preizkušanje metode ocenjevanja v različnih študijskih 
primerih in pilotnih projektih ob upoštevanju regionalnih 
značilnosti
razvoj in preizkušanje strategij za uporabo metode v 
vsakdanji praksi
izčrpno delo za odnose z javnostmi in širjenje informacij o 

vsebini, tečajih, temah in rezultatih projekta s strategijami za 
ozaveščanje javnosti o problemih rabe in varstva tal

Rezultati
zbirka pravnih načel držav partneric na evropski, državni, 
regionalni in lokalni ravni
seznam zahtev potencialnih uporabnikov iz 200 občin 
petih držav za vzpostavitev tehnike ocenjevanja tal, 
vključno z osnutkom splošnih načrtovalnih pogojev v 
državah partnericah, razpoložljivimi viri podatkov in nivojem 
osnovnega znanja o tleh pri krajevnih upravah
podatkovno orodje za ocenjevanje ustreznosti razpoložljivih 
podatkovnih virov za ocenjevalni postopek
”opisi območij“ za standardizirano zbiranje razpoložljivih 
informacij o trenutnih primerih načrtovanja
ocenjevalna tehnika na dveh ravneh, priročnik za 
načrtovalce, znanstveni priročnik in spletni sistem ”ILSE“ 
(Information on Land and Soil Evaluation), s katerim bodo 
občinski načrtovalci usposobljeni za ocenjevanje funkcij 
tal in upoštevanje rezultatov ocenjevanj pri postopkih 
načrtovanja
poročila o preizkusih metode ocenjevanja v sklopu 16 
pilotnih projektov na različnih ravneh načrtovanja v vseh 
državah partnericah
objava rezultatov, posodobljenih informacij o napredovanju 
projekta in splošnih informacij o rabi tal v raznih znanstvenih 
revijah in v redni rubriki (”local land & soil news“) biltena, ki 
ga izdaja European Land and Soil Alliance, v brošurah in 
zgibankah in na spletni strani 
www.tusec-ip.org/

Učinki za prihodnost:
transnacionalna izmenjava izkušenj in znanja o tleh in s tem 
povezanega načrtovanja rabe tal 
prispevek k zmanjševanju potreb po novih zemljiščih, 
omejevanje tlakovanih površin in onesnaževanja tal
spodbujanje uravnoteženega in trajnostnega razvoja alpskih 
urbanih območij
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22 VIADVENTURE 1.1
Via Alpina Development Venture
Razvoj visokokakovostnega naravnega in kulturnega turizma in izobraževalne ponudbe, osnovane na 
mreži pohodniških poti Via Alpina, v sodelovanju z lokalnimi interesnimi skupinami.

Vodilni partner
Association Grande Traversée 
des Alpes

Drugi partnerji 
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione A. FVG
Regione A. Valle d’Aosta
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
Provincia di Belluno
Provincia di Imperia
OeAV
DAV
Schweizer Wanderwege
Proplus d.o.o
CAM
AWNL

Spletna stran projekta 
www.via-alpina.org

Kontaktna oseba
Grégoire Bel
Tel +33 (0)4 76 42 08 31
Fax +33 (0)4 76 42 87 08
interreg@via-alpina.org

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
2.530.000 

ESRR v EUR
1.130.000
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Namen projekta
Projekt VIADVENTURE temelji na rezultatih projekta VIA 
ALPINA, ki je bil razvit v sklopu programa »Območje Alp« med 
leti 2001 in 2004. S tem projektom je bil pripravljen „produkt“ 
Via Alpina, mreža pohodniških poti na celotnem »Območju 
Alp«.
Namen novega projekta je spodbuditi uporabo poti Via Alpina, 
da bi alpske regije od tega imele konkretno korist. Glede na 
izredno razvejanost poti Via Alpina je potrebna pomembna 
promocijska pobuda, da bi javnost in zasebne interesne 
skupine vključili v razvoj medsebojne komunikacije, trženja 
in predvsem priprave posebnih ponudb na podlagi krajevnih 
storitev.

Aktivnosti
Na podlagi mednarodnega „Vodnika o kakovosti“, ki je bil 
pripravljen vprojektu Via Alpina, in prvih pridobljenih izkušenj 
projektni partnerji podpirajo krajevne ponudnike nastanitve, 
gostinskih storitev, vodenih ogledov in drugih storitev, da bi 
izboljšali kakovost ponudb z uporabo obstoječih sistemov 
označevanja storitev. S profesionalnimi agencijami oblikujejo 
posebne pakete za trženje in distribucijo teh storitev.
Komunikacija temelji na eni strani predvsem na informacijah 
o potencialnih lokalnih partnerjih (z glasili in povezovanjem v 
mrežo), na drugi strani pa na pridobivanju izčrpnega materiala 
za institucije, ki bi informacije lahko širile (na primer tisk, 
drugi mediji, krajevne, regionalne in državne organizacije 
za promocijo turizma). Ta sinergični pristop bo omogočil 
popolno vključevanje izdelka Via Alpina v alpsko turistično 
ponudbo; omogočena bo prodaja krajevnih, zelo raznolikih, 
visokokakovostnih in trajnostno naravnanih turističnih 
paketov.

Rezultati
Dosežki in perspektive za bodočnost so naslednji:
1. Razvoj mednarodne tržne in komunikacijske strategije 
za izdelek Via Alpina; utrditev partnerstva z zasebnimi in 
javnimi turističnimi delavci; priprava spletne strani projekta, 

institucionalnega glasila in drugih orodij; začetek delovanja 
informacijskega centra v Italiji; odnosi z mediji; razvoj 
strategij in izdelkov za uporabo poti Via Alpina kot okoljskega 
izobraževalnega orodja, namenjenega predvsem mladim.
2. Širjenje, prilagoditev in uporaba „Vodnika o kakovosti” Via 
Alpina o turistični ponudbi; razvoj pilotnih paketov (vodeni 
ogledi, skupna rezervacija storitev itd.) na ustreznih predelih 
poti Via Alpina v sodelovanju s turističnimi operaterji, da bi 
zagotovili večino prihodkov lokalnim akterjem; spodbuda 
trženju teh paketov.
3. Razvoj mednarodne ocenjevalne metodologije s 
preizkušanjem metode na vzorčnih pilotnih območjih za 
oceno posrednega in neposrednega učinka produkta Via 
Alpina na kakovost turistične ponudbe, lokalno in regionalno 
gospodarstvo, prakse mednarodnega sodelovanja, zavest o 
alpski dediščini in njenih izzivih.

ALPINET GHEEP 
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VIADVENTURE ALPINET GHEEP 
Alpine network for sheep and goat promotion for a sustainable territory development

Namen projekta je promocija in izboljšanje sektorja reje drobnice (kozjereja in ovčereja) in ustanovitev stalne 
mreže med rejci drobnice in vladnimi ter raziskovalnimi ustanovami na “Območju Alp”.

1.2

Vodilni partner
Provincia Autonoma 

di Trento 

Drugi partnerji 
APOC 
IASMA

VSK 
Provincia di Pordenone 

Univ. di Udine
APABG 
APABL 

Bay. LFL 
Bay. BHG 

WLW 
HBLFA
OEBSZ 

Univ. v Ljubljani
ZDRDS 

GEH 

Spletna stran projekta 
www.alpinetgheep.org

Kontaktna oseba
Federico Bigaran

Tel +39 0461495911
Fax +39 0461495763

federico.bigaran@provincia.tn.it

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
2.154.535

ESRR v EUR
1.114.172
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Namen projekta
Na alpskem območju so v zadnjih 50 letih ovčereja, kozjereja 
in druge s tem povezane dejavnosti močno upadle, saj so se 
ljudje raje posvečali bolj privlačnim in donosnim kmetijskim 
proizvodnim sektorjem. Alpska združenja rejcev drobnice, 
deželne uprave in raziskovalne ustanove so po številnih 
srečanjih razvile zamisel o projektu Alpinet Gheep. Projekt 
združuje 16 partnerjev, ki jih usklajuje italijanska avtonomna 
pokrajina Trento (Provincia Autonoma di Trento). Namen je 
organizirati skupne, transnacionalne in usklajene dejavnosti 
za raziskovanje in razvoj pri promociji in ohranjanju ovčereje 
in kozjereje. Dodatni namen je vključevanje širše družbe 
v tovrstne dejavnosti, njeno sodelovanje pri trajnostnem 
prostorskem razvoju “Območja Alp”, uvedba tehnoloških 
inovacij in oživitev pridelave tradicionalnih proizvodov. Končni 
cilj je ustanovitev stalne mreže med rejci drobnice, vladnimi 
in raziskovalnimi ustanovami na “Območju Alp”, z namenom 
zagotavljanja nadaljnjega razvoja ovčereje in kozjereje. 
Pričakovani dolgoročni učinki projekta so: izboljšanje 
družbeno-ekonomskih pogojev alpskih pašnih sistemov, večja 
konkurenčnost alpskih ovčjih in kozjih izdelkov, vzdrževanje 
kulturne krajine in okolja ter ohranitev kulturne dediščine in 
naravnih virov.

Aktivnosti
Namen projekta je razviti enotne transnacionalne strategije 
in instrumente za promocijo tega sektorja na podlagi 
naslednjih poglavitnih dejavnosti: zbiranje podatkov o širitvi 
in prednostih reje drobnice v Alpah; označitev tradicionalnih 
proizvodov; inventar in ocena območij, primernih za pašnjo; 
ocena genetskih virov in razlik med pasmami ter postavitev 
transnacionalnega sistema za nadzor pasem; ocena 
gospodarskih in okoljskih posledic paše; izdaja priročnikov o 
dobrih praksah in določitev smernic za opredelitev alpskega 
sistema reje drobnice, poudarek učinka paše na okolje in 
družbo; promocija tradicionalnih ovčjih in kozjih proizvodov; 
usposabljanje za vzpostavitev prodaje preko spleta in 
sodelovanje tega sektorja s turističnim in obrtniškim sektorjem; 

promocija ovčjih in kozjih krajevnih proizvodov; sodelovanje 
rejcev na mednarodnih razstavah in srečanjih z lokalnimi 
oblastmi; ustanovitev alpske zveze, ki bo povezovala vsa 
združenja rejcev drobnice.

Rezultati
Zbiranje podatkov o kozjereji in ovčereji na območju Alp;
Postavitev transnacionalnega sistema za nadzor ovčereje 
in kozjereje;
Popis pašnikov in opredelitev najboljših praks za njihovo 
upravljanje;
Izdaja 3 priročnikov o najboljših praksah za pridobivanje 
volne, tradicionalnih proizvodov in za upravljanje s pašniki;
Izboljšanje rezultatov trženja z elektronsko prodajo in 
označitev krajevnih proizvodov, na primer mleka, mesa in 
volne;
Družbeno vključevanje rejcev drobnice in njihovo 
sodelovanje pri turističnih in obrtniških dejavnostih;
Promocija zveze rejcev drobnice na alpskem območju za 
uresničitev transnacionalnih strategij, povezanih z ovčerejo 
in kozjerejo, za družbeni in gospodarski razvoj »Območja 
Alp«;
Udeležba na mednarodnih razstavah in posvetih;
Spodbujanje sodelovanja med zvezami rejcev, vladnimi in 
raziskovalnim ustanovami;
Pospeševanje sodelovanja s turističnim in obrtniškim 
sektorjem in usklajevanja z lokalnimi politikami;
Priprava spletne strani, posvečene projektu, in organizacija 
dejavnosti bodoče alpske zveze rejcev drobnice.
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24 Alpinetwork
Namen projekta Alpinetwork je izboljšati pogoje za ustvarjanje delovnih mest in 
pridobitev zaposlitve, predvsem v obrobnih alpskih regijah, z uporabo 
informacijske in komunikacijske tehnologije.

1.2

Vodilni partner
Tiroler Zukunftsstiftung

Drugi partnerji 
Land Kärnten
APS
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
PCMG
ZSRK

Spletna stran projekta 
www.alpinetwork.com

Kontaktna oseba
Johanna Bernhardt
Tel +43 (0)512 576262 14
Fax +43 (0)512 576262 10
johanna.bernhardt
@zukunftsstiftung.at

Trajanje
05.2003 – 04.2006

Skupni proračun v EUR
1.700.000 

ESRR v EUR
700.000
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Namen projekta
Alpske regije združuje nekaj skupnih značilnosti: topografija, 
gospodarske dejavnosti (izdatneje so razvite v dolinah), 
prisotnost industrije (nahaja se pretežno v urbanih središčih); 
gospodarska odvisnost od kmetijstva, obrti in turizma. Zaradi 
teh pogojev obstajajo tudi nekatere skupne težave, na primer 
neustrezen javni transport, izolacija, pomanjkanje inovacij in 
nizko število delovnih mest za kvalificirane delavce.
Namen projekta je preučiti, analizirati in razširiti razvojne 
strategije z dokazano učinkovitostjo, opredeliti probleme in jih 
spremeniti v konkretne prednosti alpskih regij.

Aktivnosti
Uspešnost projekta zagotavljajo pilotne aktivnosti in trdno 
sodelovanje z malimi in srednjimi podjetji ter institucijami iz 
različnih regij, udeleženih v projektu. Dejavnosti projekta so 
naslednje:

mikro in makroanaliza vsake posamezne regije
razvoj projektov o najboljših praksah z malimi in srednje 
velikimi podjetji za krepitev e-dela
razvoj komunikacijske platforme
razvoj in uresničitev skupnega programa za usposabljanje z 
imenom „Local Innovactor”
Ustanovitev pilotnega telecentra v Valsugani (Italija)

Rezultati
Dosežki in rezultati:

Razne dejavnosti za usposabljanje malih in srednje velikih 
podjetij in institucij v vsaki regiji: usposabljanje, izobraževanje 
in pilotni projekti.
Razvoj komunikacijske platforme in podatkovnega sistema.
Že končani mikroanaliza in makroanaliza.
Program usposabljanja krajevnih inovatorjev: 600 ur 
teoretičnega in 300 ur praktičnega usposabljanja; 29 
udeležencev.
Od septembra 2005 delujoči Telecenter Valsugana.
Oblikovanje regionalnih delovnih skupin in mrež v vsaki regiji, 
kot tudi zunaj njihovih meja, da bi zagotovili nadaljevanje 
dejavnosti projekta tudi po njegovem zaključku.

ALPPS
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Alpinetwork ALPPS
Alpine Public Procurement Services 

1.2
Odpiranje javnega sektorja za mala in srednje velika podjetja na “Območju Alp”.

Vodilni partner
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Grenoble

Drugi partnerji 
CCI Strasbourg

CCIAA Torino
ABZ

IHK SO
Regione Piemonte

OSEC

Spletna stran projekta 
www.alpps-online.com

Kontaktna oseba
Dolores Adamski

Tel +33 (0)476 28 28 37
Fax +33 (0)476 28 28 35

Dolores.adamski@grex.fr

Trajanje
07.2002 – 06.2005 

Skupni proračun v EUR
1.125. 224

ESRR v EUR
412.389
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Namen projekta
Čeprav javni razpisi znašajo več kot 16% BDP Evropske 
unije, so meddržavne pogodbe še redke. To je še posebej 
očitno pri javnih razpisih pod standardnim pragom EU. 
Vsekakor so ravno te pogodbe z nizko vrednostjo zanimive 
za mala in srednje velika podjetja, ki običajno nimajo dovolj 
osebja in tehničnih sredstev, da bi prilagodila svojo strategijo 
zakonodaji vsake posamezne države.

S projektom ALPPS smo torej želeli najti izboljšati dostop 
malih in srednje velikih podjetij do javnih razpisov na 
»Območju Alp«.

Aktivnosti
Namen projekta je bil opozoriti na poslovne priložnosti, ki jih 
nudijo javni razpisi, in podati specifične podrobnosti o regijah 
partnericah z raznimi informativnimi pobudami. Pripravljen je 

bil priročnik z informacijami o zakonodaji in formalnostih, ki jih 
je treba upoštevati v teh regijah. Vsi partnerji so na razpolago 
kot kontaktne točke za specifična vprašanja podjetij iz regij 
partneric. S ciljno usmerjenimi pobudami smo tudi pospešili 
kontakte in partnerstvo med raznimi podjetji. Jedro projekta 
je bila pilotna faza, med katero so bili 90 pilotnim podjetjem 
dodeljeni javni razpisi iz regij partneric za obdobje 12 
mesecev.

Rezultati
Skupno je bilo v dobi enoletne pilotne faze odposlanih skoraj 
12.000 razpisov 90 sodelujočim pilotnim podjetjem. V sklopu 
projekta ALPPS so nekatera podjetja izkoristila priložnost, da 
so odposlala ponudbe preko državnih meja, in štiri so bila 
izbrana na javnih razpisih, kar je pripomoglo k uspehu projekta. 
Pomembni element projekta je bila tudi promocija partnerstev 
na podlagi različnih pristopov: osebni kontakti, srečanja in 
specifična programska oprema. Seminarji in delavnice, ki so 
jih organizirali partnerji, so bili uspešni, udeležilo se jih je preko 
1600 slušateljev, navdušenih nad kakovostjo predstavitev. Na 
spletni strani http://ww.alpps-online.com je dostopen priročnik 
o splošnih zadevah v zvezi z javnimi razpisi v Evropi in na 
»Območju Alp«. Dejavnosti službe za pomoč udeležencem 
so bile osredotočene na državno in regionalno zakonodajo 
in na upravne ali tehnične ovire. Ob koncu projekta je bila 
pripravljena SWOT analiza (Prednosti, slabosti, možnosti 
in nevarnosti) o rezultatih projekta in o glavnih težavah, 
s katerimi so se soočala mala in srednje velika podjetja pri 
pripravljanju ponudb za javne razpise v tujini.

Partnerji projekta Alpps bodo še naprej posodobljali elektronski 
priročnik o javnih razpisih; to je potrebno predvsem zaradi 
novih smernic EU iz leta 2004 o tem področju. Partnerji bodo 
tudi nudili pomoč in odgovarjali na vprašanja podjetij, ki bodo 
pripravljala ponudbe za druge alpske države. Obenem bodo 
tudi pospeševali nastajanje partnerstev med alpskimi podjetji 
in tako krepili konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij 
v Evropi.
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26 ASPECT ALPSHEALTHCOMP
Alpe: območje naravnih zdravilišč in centrov za dobro počutje.

1.2

Vodilni partner
Provinz Bozen, Ressort für 
Gesundheit und Sozialwesen

Drugi partnerji 
BayTM GmbH
AWÖ
FH München -FBTour
Freie Univ. Bozen
ICRET
Comune di Arta Terme

Spletna stran projekta 
www.alpshealthcomp.org

Kontaktna oseba
Barbara Caggegi
Tel +39 0471 411553
Fax +39 0471 411599
barbara.caggegi@provinz.bz.it 

Trajanje
09.2004 – 08.2007

Skupni proračun v EUR
971.650 

ESRR v EUR
485.825

Namen projekta
Namen projekta Alpshealthcomp je vzpostaviti trajnostni in 
visokokakovostni zdravstveni turizem v Alpah, kot alternativno 
možnost napram drugim oblikam turizma, na primer smučanju. 
Dolgoročno konkurenčnost alpskih turističnih krajev naj bi 
zagotovili z vzpostavitvijo sistema sodelovanja in razvoja v sklopu 
razvijajočega se trga zdravja in dobrega počutja. Slednje naj bi 
uresničili s promocijo in spodbujanjem priprave naravnih alpskih 
zdravilnih sredstev, kar bi lokalnemu prebivalstvu zagotovilo 
dodatni dohodek, in z ohranjevanjem ter revitalizacijo značilnih 
alpskih običajev in znanja o alpskih zdravilnih sredstvih. Poleg 
tega predvidevamo razvoj inovativnih in visokokakovostnih 
zdravilnih proizvodov in zdravstvenih storitev.

Aktivnosti
Načrtovanje in uresničevanje projekta bo trajalo tri leta na 
podlagi naslednjih praktičnih in raziskovalnih aktivnosti:

raziskava o zdravstveni učinkovitosti obstoječih značilnih 
alpskih proizvodov in storitev ter razvoj novih;
kakovostno upravljanje alpske ponudbe za zdravje in dobro 
počutje;
pobude na področju transnacionalnega izobraževanja in 
visokošolskega usposabljanja;
tržna raziskava o pričakovanjih potrošnikov, njihovih željah, o 
potencialih in dejavnikih uspeha alpskih središč, namenjenih 
zdravju in dobremu počutju;
stalno oglaševanje v medijih in obveščanje javnosti 
za promocijo alpskega prostora kot območja z visoko 
kakovostnimi zdravilišči in centri za dobro počutje;
razvoj novih, inovativnih, značilno alpskih zdravstvenih 
proizvodov in storitev, katerih učinkovitost je dokazljiva.

Za dejavnosti transnacionalne mreže sta predvidena dva 
različna, pristopa horizontalni in vertikalni:

medsektorske in medregijske mrežne dejavnosti, ki 
povezujejo dobavitelje turističnih storitev, kmetijska in 
obrtniška podjetja, nevladne organizacije, javne oblasti, 
zasebna zdravstvena središča itd.;
vzpostavitev transnacionalnega mreže med posameznimi 

sektorji na podlagi izmenjave informacij in prenosa znanja za 
izboljšanje značilnih alpskih storitev in proizvodov;
transnacionalno in medsektorsko mreženje za nastanek 
novih delovnih mest na razvijajočih se področjih zdravja in 
dobrega počutja.

Dejavnosti so pod stalnim nadzorom (delovni sklop 9) za 
optimizacijo postopkov posameznih delovnih sklopov. Zato 
bodo raziskane značilnosti, težnje in razvojne smernice 
državnih trgov, kar bo omogočilo opredelitev dejavnikov 
uspešnosti in zagotovilo dolgoročno veljavnost projektnih 
rezultatov.

Rezultati
vzpostavitev trajnostnega in visoko kakovostnega 
zdravstvenega turizma kot alternativno možnost napram 
drugim oblikam turizma, npr. smučanju
izoblikovanje sistema sodelovanja in razvoja v sklopu 
razvijajočega se trga zdravja in dobrega počutja, da bo 
zagotovljena dolgoročna konkurenčnost alpskih turističnih 
središč
promocija in spodbujanje priprave naravnih alpskih zdravilnih 
sredstev, da bi zagotovili dodatni prihodek lokalnemu 
prebivalstvu
ohranjanje in revitalizacija alpskih značilnih običajev in znanja 
o alpskih zdravilnih sredstvih
razvoj inovativnih in visokokakovostnih zdravilnih proizvodov 
in zdravstvenih storitev
oblikovanje dodatnih področij aktivnosti v sklopu storitvenega 
sektorja, namenjenih predvsem mladim in ostarelim
opredelitev, prilagoditev in optimiranje spričeval o 
izobraževanju na področju zdravja in dobrega počutja
vzpostavitev informacijske baze z znanstveno potrjenimi 
podatki o praksi in izobraževanju o zdravju in dobrem 
počutju
razvoj transnacionalne mreže za delovne izmenjave v tem 
sektorju
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1.2ASPECT 
Alpine Space Promotion of Eco-Companies Transboundary

Pospeševanje gospodarske rasti na »Območju Alp« s spodbujanjem in promocijo malih 
in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z okolju prijaznimi industrijskimi dejavnostmi.

Vodilni partner
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon

Drugi partnerji 
B.A.U.M. Consult GmbH

Bayern Innovativ
Clusterland OÖ GmbH

CECC Piemontesi
ÖGUT

Provincia di Mantova
RRA Gorenjske 

ADNV

Spletna stran projekta 
www.aspect-project.eu

Kontaktna oseba
Marc Magaud

Tel +33 (0)4 72 4057 28
Fax +33 (0)4 72 40 57 61

magaud@lyon.cci.fr

Trajanje
03.2006 – 02.2008

Skupni proračun v EUR
1.475.000

ESRR v EUR
700.000

Namen projekta
Alpe so zelo občutljivo območje s stališča varstva okolja, predvsem 

zaradi njihove geografske lege in demografskih značilnosti. Po drugi 

strani pa je spodbujanje gospodarske rasti malih in srednjih podjetij, 

najpomembnejših ponudnikov delovnih mest, ključnega pomena za 

konkurenčnost tega območja. Institucije morajo vzajemno podpreti 

mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z okolju prijaznimi 

industrijskimi dejavnostmi, pospeševati njihove dejavnosti,omogočiti 

vzpostavljanje novih partnerstev (raziskovalnih, poslovnih itd.) in 

povečati njihovo prepoznavnost, kar je tudi cilj projekta ASPECT.

Namen projekta je razviti skupne strategije, ki bodo omogočile 

povezanost in podpreti razvoj podjetniških grozdov ter malih in srednje 

velikih podjetij, obenem pa omejiti negativne učinke gospodarskih 

(industrijskih) in domačih dejavnosti na okolje.

 

Aktivnosti
Projekt ASPECT bo osredotočen na ocenjevanje okolju prijaznih malih 

in srednje velikih industrijskih podjetij na »Območju Alp« (definicije, 

strateške analize, kazalci, tržni potencial…).Pripravljen bo podporni 

program (pomoč pri inovacijah, poslovni razvoj, pobude podjetniških 

grozdov in metagrozdov, itd.).

Poglavitne aktivnosti, ki jih bomo izvedli, so:

Nadzorovanje območja za:

opredelitev primerjalnih prednosti območja in osrednjih gospodarskih 

dejavnosti v Alpah;

enotno opredelitev pojma „okolju prijazne industrije”;

opredelitev in merjenje uspešnosti ključnih kazalcev za njihovo 

klasifikacijo;

izvedbo ocene na lokalni ravni in opredelitev ključne osrednje 

skupine;

izbiro podjetij z regionalnim (»Območje Alp«) akcijskim ali 

inovacijskim potencialom oziroma podjetij, ki bi lahko potencialno 

izpopolnila določen podjetniški grozd;

podporo ciljnim podjetjem.

Oblikovanje globalnega načrta za podporo za:

vzpostavitev virtualne skupnosti za povečanje tehnoloških, 

raziskovalnih in razvojnih ter poslovnih partnerstev;

začetek transnacionalnih raziskovalnih in razvojnih projektov;

združevanje ključnih poslovnih dejavnosti v podjetniške 

metagrozde;

promocijo sposobnosti uporabe znanja in poročanje o dejanskih 

rezultatih.

Rezultati
V krajšem roku bodo rezultati naslednji:

poročilo o strateški analizi dejavnosti okolju prijazne industrije 

in potenciala na alpskem območju, v katerem bodo definirane, 

geografsko določene in ocenjene razne možnosti;

elektronski seznam, ki bo obsegal več kriterijev za mala in srednje 

velika podjetija, ki se na alpskem območju ukvarjajo z okolju 

prijaznimi industrijskimi dejavnostmi; dostopen bo na spletni strani 

projekta ASPECT;

sodelovanje 300 malih in srednje velikih podjetij v delavnicah o 

inovacijah, raziskovanju, razvoju in poslovnih možnostih;

sodelovanje partnerjev projekta ASPECT in malih in srednje velikih 

podjetij na sejmih za promocijo znanja in veščin z »Območja Alp«.

Projekt naj bi privedel še do naslednjih rezultatov:

strateške analize okolju prijazne industrije na »Območju Alp«, 

vključno s ‘SWOT matriko’, ključnimi kazalci in oceno izvedljivosti 

sodelovanja;

dejanske izvedbe inovacijskih projektov, srečanj za razvoj 

poslovanja, obiskov za primerjavo in povezovanje med malimi in 

srednje velikimi podjetji in podjetniškimi grozdi;

povečane transnacionalne komunikacije med podpornimi 

organizacijami in malimi in srednje velikimi podjetji o specifičnih 

temah, kot so raziskovanje in razvoj, javne politike in javni razpisi, 

dobavna veriga, tržne možnosti, človeški viri, usposabljanje, itd.
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Copyright Jean-Jacques, Raynal / CCI Lyon 

Copyright Scheuch GmbH
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28 CARA1.2
Central Alpine Research Audits
Namen projekta CARA je pospešiti dostop malih in srednje velikih podjetij do strokovnega svetovanja za raziskovalne projekte 
in projekte za izmenjavo inovacij med temi podjetji na transnacionalnem nivoju znotraj »Območja Alp«in izboljšati sodelovanje 
malih in srednje velikih podjetij pri evropskih raziskovalnih in inovacijskih projektih.

Vodilni partner
Innovation- and Technologie-
transfer Salzburg GmbH 

Drugi partnerji 
CATT Innovation Manag.
Büro für Europ. Progr.
Agenzia Sviluppo Rovereto 
Regione Veneto
ANVAR
Univ. v Mariboru
Euresearch

Spletna stran projekta 
www.cara.or.at

Kontaktna oseba
Oliver Wagner 
Tel +43 (0)662 8042 3148
Fax +43 (0)662 8042 3150
oliver.wagner@itg-salzburg.at 

Trajanje
08.2003 – 08.2006

Skupni proračun v EUR
500.000 

ESRR v EUR
220.000
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Namen projekta
V strukturi alpskega gospodarstva močno prevladujejo mala in 
srednje velika podjetja. Državne in mednarodne ocene kažejo, 
da prav ta podjetja ustvarjajo največje število delovnih mest. 
Ta podjetja navadno ne razpolagajo z raziskovalnimi oddelki in 
strokovnim znanjem, ki je potrebno za pripravo srednjeročnih 
ali dolgoročnih raziskovalnih projektov. Tudi združevanje s 
komercialnimi in raziskovalnimi partnerji je zapostavljeno 
zaradi visoko konkurenčnega trga, v sklopu katerega so 
stroški zelo pomembna postavka, zaradi česar pogosto ne 
uspejo izkoristiti svojega inovacijskega potenciala.

Aktivnosti
Projekt je osredotočen na trdno povezovanje in sodelovanje 
projektnih partnerjev, ki bo omogočeno z vzpostavitvijo 
multinacionalnih in medsektorskih tehnoloških in raziskovalnih 
mrež, na primer med sektorskimi grozdi in institucijami 
»Območja Alp«. Namen projekta CARA je izvajati revizije 
podjetij s primerjalnimi analizami za opredelitev območij, kjer 
so financiranje, pospeševanje razvoja raziskovalnih dejavnosti 
in prenos inovacijskih možnosti za sodelovanje na »Območju 
Alp« strateškega pomena. Projekt enakovredno upošteva 
industrijski sektor in institucije, ki sodelujejo pri postopku 
revizije. Vse sodelujoče države so neposredno povezane, 
kar zagotavlja učinkovito sodelovanje z ustreznimi partnerji. 
Prizadevanje za regionalno povezovanje in medsebojno 
sodelovanje je bilo veliko, saj se tako omogoča pospešeno 
združevanja sektorjev za sodelovanje pri evropskih 
raziskovalnih projektih. Kot dodatna aktivnost poleg revizij za 
raziskovalne namene, so bila za zagotavljanje kakovosti in 
ocenjevanje rezultatov  zagotovljena naknadna preverjanja.

Rezultati
Projekt CARA spodbuja trajnostni razvoj na področju 
industrije in raziskovalnih dejavnosti, ki sta pomembna 
dejavnika gospodarske konkurenčnosti. Spodbuja okolju 
prijazne proizvodne strategije in prispeva k trajnostnemu 
regionalnemu planiranju. Osredotočen je na vzpostavitev 

transnacionalnega omrežja med malimi in srednje velikimi 
podjetji in njihovimi svetovalci, kar bo omogočilo promocijo 
transnacionalnega sodelovanja pri raziskovanju, razvoju in 
prenosu inovacij. Preverjanje raziskav naj bi bilo v pomoč  
podjetjem in institucijam za opredelitev možnosti financiranja 
in pridobivanja finančnih virov, kar bi spodbudilo inovacijske 
aktivnosti. Podjetja in institucije alpskih regij spodbujamo 
k aktivni udeležbi pri inovacijskih ukrepih in k sodelovanju 
v sklopu projektne mreže. Te aktivnosti bodo pospešile 
raziskovalne in inovacijske sposobnosti ter povečale 
komercialno konkurenčnost in čezmejno komercialno 
sodelovanje tudi po koncu projekta. Med pomembne rezultate 
lahko štejemo boljšo gospodarsko konkurenčnost »Območja 
Alp« in promocijo te regije kot gospodarsko privlačnega 
predela. Projekt CARA tako pokriva številne zadeve v zvezi 
s potencialnim komercialnim in raziskovalnim razvojem, 
predlagani ukrepi pa bodo omogočili zmanjševanje razvojnih 
razlik med alpskimi regijami.

NENA
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CARA 1.2NENA
Network Enterprise Alps

Pospeševanje trajnostnega razvoja, konkurenčnosti in inovacij na podlagi sodelovanja med malimi 
in srednje velikimi podjetji ter poslovnimi grozdi.

Vodilni partner
Entwicklungsverein Natur 
und Kulturerbe Vorarlberg

Drugi partnerji 
Provincia A. di Bolzano

CCI Lyon
Regione Piemonte 

FH Rosenheim
Posoški razvojni center 
Energieagentur Oberst. 
Tiroler Zukunftsstiftung

ITZ 
CIPRA International 

Spletna stran projekta 
http://nena.telesis.at

Kontaktna oseba
Franz Rüf

Tel +43 (0)5579 7171
Fax +43 (0)5579 7171 71

franz.ruef@telesis.at

Trajanje
03.2006 – 02.2008

Skupni proračun v EUR
2.380.000

ESRR v EUR
1.165.000
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Namen projekta
Namen projekta NENA je vzpostavitev mreže malih in srednje 
velikih podjetij  »Območja Alp«, ki si prizadevajo za trajnostni 
razvoj. Na vse bolj konkurenčnem svetovnem trgu bo projekt 
NENA podjetjem in grozdom osnovnih gospodarskih sektorjev 
omogočil, da povečajo svojo konkurenčnost z uporabo 
inovacijskega potenciala. Glavni cilji, ki jih želimo doseči s 
projektom, so večja povezanost, boljša tržna usmerjenost, 
dobre strategije in spodbujanje sodelovanja med različnimi 
gospodarskimi sektorji in znotraj posameznih sektorjev. Na 
dolgi rok bodo sodelujoča mala in srednje velika podjetja 
uspela ohraniti že obstoječa in ustvariti nova delovna mesta. 
Vsa tri področja, ki zadevajo trajnostni razvoj – gospodarstvo, 
družba in okolje – bodo okrepljena. Preko mreže naj bi potekala 
izmenjava znanja, sodelovanje in ponudba usposabljanja; 
potrebno je tudi preseči jezikovne pregrade in izvesti ukrepe 
za izboljšanje prepoznavnosti malih in srednje velikih podjetij. 
Med podeželjem in urbanimi območji narašča polarizacija, 
katero bi medsebojno sodelovanje ublažilo. 

Aktivnosti
Projekt NENA je osredotočen na naslednja pomembna 
področja alpskega gospodarstva:
1) metagrozd „Obnovljivi viri” z grozdi: a) Veriga dodane 
vrednosti v lesarstvu; b) Pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov; c) Energetsko varčevanje – pasivna hiša;
in
2) Povezani funkciji „Inovacije in tehnologije” z: a) Upravljanjem 
inovacij; b) Izobraževanjem in usposabljanjem; c) Optimizacijo 
in certifikacijo postopkov; d) Upravljanjem vmesnikov.

Dejavnosti so osredotočene na izvajanje najboljših praks. V 
prvi delavnici so partnerji opredelili skupno razumevanje ciljev 
projekta in začeli pripravljati skupne transnacionalne aktivnosti. 
Analiza potencialov, sinergij in izvedljivosti sodelovanja med 
alpskimi grozdi in podjetji, osredotočena na izbrana osnovna 
področja, bo nudila teoretično osnovo. V vseh regijah partnericah 
bodo izvedeni pilotni projekti. Pri večini pilotnih projektov bodo 
sodelovali tudi partnerji iz drugih regij. Na transnacionalni ravni 
bo potekala izmenjava izkušenj, pridobljenih med regionalnimi 
projekti. Ob pilotnih aktivnostih bo skupina projekta NENA 
začela vzpostavljati mrežo podjetij celotnega »Območja Alp« 
in pripravljati marketinške dejavnosti. O dejavnostih projekta 
NENA bodo interesne skupine obveščene preko strokovnjakov 
za odnose z javnostmi v francoskem, nemškem, italijanskem 
in slovenskem jeziku. 

Rezultati
Z Mrežo alpskih podjetij (´Network Enterprise Alps´) poteka 
med podjetji in grozdi intenzivna izmenjava znanja in 
izkušenj. Nastajajo nova sodelovanja in porajajo se novi 
poslovni odnosi, podjetjem se omogoča dostop do novih regij 
in trgov. Z mobilizacijo obstoječih sinergij in inovacijskega 
potenciala se krepijo izbrana osnovna gospodarska področja 
alpskega prostora. Pilotni projekti bodo razviti in izvedeni 
na regionalni ravni; skoraj vsi si bodo sorodni ali se bodo 
medsebojno dopolnjevali. Primeri pilotnih projektov so: 
uvedba „Asistenta za inovacije”, tekmovanje za inovacije na 
področju „Lesena gradnja”, uvedba certifikata o domačih virih, 
povečanje energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju. 
Osnovna skupina malih in srednje velikih podjetij iz urbanih 
in podeželskih območij bo ustanovila omrežje za celotno 
»Območje Alp«. Vzpostavljena bo državna in mednarodna 
mreža, ki bo omogočila njeno nadaljnje širjenje. Mreženje in 
storitve, na primer glasila, delavnice in izobraževanje, so bile 
že izvedene in so predvidene tudi v prihodnje.
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30 NEPROVALTER1.2
Network of the local agricultural production for the valorisation and 
the knowledge of the Alpine area
Namen projekta je opredeliti razvojni model za kmetijstvo v Alpah s promocijo ekološkega kmetovanja, lokalnih pridelkov, 
izobraževalnih in socialnih dejavnosti.

Vodilni partner
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

Drugi partnerji 
BAL Gumpenstein 
Land Kärnten
Provincia A. di Bolzano
Regione Liguria
Regione A. Valle d’Aosta
Regione Veneto
Univ. v Ljubljani

Spletna stran projekta 
www.neprovalter.org 

Kontaktna oseba
Francesco Miniussi
Tel +39 0432 555367
Fax +39 0432 555140
francesco.miniussi@regione.fvg.it

Trajanje
02.2003 – 07.2006

Skupni proračun v EUR
1.791.400 

ESRR v EUR
900.964
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Namen projekta
Ovrednotiti alpsko kmetijstvo na podlagi modela trajnostnega 
razvoja, ki temelji na krajevnih endogenih virih in posebnostih. 
Vzpostaviti mrežo krajevnih pridelovalcev, da bi pospešili 
izmenjavo znanja in izkušenj, okrepili odnose v alpskem 
prostoru in dosegli pozitivne učinke na regionalnem nivoju. 
Povečati prihodke iz kmetijstva, da bi zagotovili obstoj 
dejavnega podeželskega prebivalstva in spodbudili varovanje 
in izkoriščanje naravnih virov. Spodbujati krajevne kmečke 
običaje, varstvo okolja, kulturo in dediščino »Območja Alp«. 
Ustvariti nove zaposlitvene možnosti v sklopu kmetijskih in 
sorodnih dejavnosti. Odgovornim za politike razvoja goratih 
območij bodo predstavljene skupne izkušnje, iz katerih izvirajo 
nove razvojne smernice.

Aktivnosti
Oblikovanje tematskih delovnih skupin, pri katerih sodelujejo 
območne institucije, tehnična podpora in interesne skupine; 
širjenje in zbiranje podatkov o lokalnih kmetijskih dejavnostih. 
Izbor in nadzorovanje pilotnih projektnih območij. Izvedba 
specifičnih popisov in raziskav (na pilotnih in okoliških 
območjih) o različnih fazah proizvodne in predelovalne verige: 
obdelovanje in pridelovanje; infrastruktura za predelavo, 
distribucijo in trženje; končni uporabniki in potrošniki. 
Organizacija delavnic, pri katerih sodeluje tehnično osebje iz 
različnih regij partneric, za načrtovanje dejavnosti na podlagi 
zbranih podatkov in informacij. Opredelitev prednosti in šibkih 
točk vsake faze predelovalne verige in operativnih strategij, 
ki jih je potrebno sprejeti. Širjenje rezultatov študij med 
srečanji in konferencami. Udeležba na sejmih in razstavah za 
promocijo projekta. Priprava in širjenje poljudnoznanstvenega 
in izobraževalnega gradiva. Priprava spletne strani projekta.

Rezultati
Vzpostavljena bo mreža med tehničnim osebjem, ki sodeluje 
pri projektu, in tistimi, ki delajo na krajevni ravni. To bo 
omogočilo primerjave znotraj regij in med regijami, s katerimi 
bomo opredelili potrebe, zahteve in namene za integrirani 

pristop do območja. Združeno zbiranje podatkov bo privedlo 
do nadaljnjih specifičnih projektnih zamisli: te naj bi izvedli v 
prihodnosti, osredotočene pa bi morale biti na različne sektorje. 
Namene in cilje projekta bo mogoče doseči z optimiranjem 
faz predelovalne verige, pomena in vloge gorskega kmetijstva 
in z združevanjem zunanjih in notranjih delov procesa za 
trajnostni razvoj.
S promocijo »Območja Alp«, širjenjem znanja o krajevnih 
proizvodih in vrednotenjem predelovalne verige gorskih 
proizvodov bomo izoblikovali gospodarske modele za 
povezovanje turizma, kmetijstva in rabe ter upravljanja 
kmetijskih površin. Namen vseh teh dejavnosti je zbuditi 
zanimanje potrošnikov za podeželsko alpsko območje in 
tamkajšnjo rabo tal.
Kulturno dediščino »Območja Alp« želimo ovrednotiti z 
vzpostavitvijo trajnostno naravnanih tematskih poti.
Spodbujati želimo kulturne dejavnosti na podeželju; mlajše 
generacije bodo razumele njen pomen z vzpostavitvijo mreže 
med didaktičnimi kmetijami, namenjenimi šolam. Poleg tega 
bomo tudi ocenili potencialno postavitev mreže med socialnimi 
kmetijami, namenjenimi osebam s posebnimi potrebami, ki bi 
jim tesna povezanost z naravo in okoljem v tem kontekstu 
lahko koristila.

PUSEMOR
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NEPROVALTER PUSEMOR 1.2
Public services in Mountain Regions – new needs and innovative strategies

Projekt razvija strategije za spodbujanje trajnostnega razvoja in inovativne rešitve za 
izboljšanje javnih storitev v gorskih regijah.

Vodilni partner
Bundesamt für 

Raumentwicklung ARE

ESRR Vodilni partner 
Regione Lombardia

Drugi partnerji 
GAL App. Genovese

Land Kärnten
Land Tirol

Région Franche-Comté
Reg. Verband S-Oberrhein

PPC d.o.o.
Ass. Dév. Rég. Nord Vaudois

Ass. Dév. District d’Aigle
Bergregion OS – SA

Canton Ticino

Spletna stran projekta 
www.pusemor.net

Kontaktna oseba
Ueli Stalder, Geneviève Petite

Tel +41 (0)31 382 10 10 
Fax +41 (0)31 382 10 16

 ueli.stalder@sab.ch
genevieve.petite@sab.ch

ESRR kontaktna
Federico Lottersberger

Tel +39 02676 54558
federico_lottersberger
@regione.lombardia.it

Trajanje
01.2005 – 07.2007

Skupni proračun v EUR
2.700.000

ESRR v EUR
1.200.000
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Namen projekta
Zagotovljanje javnih storitev (natančneje: storitev v interesu 
javnosti) je v današnji družbi in pri mobilnem gospodarstvu 
ključen lokacijski dejavnik. Zaradi topografskih značilnosti 
in pogosto redke poselitve, javne storitve v takšnih regijah 
običajno le delno krijejo stroške njihove vzpostavitve in 
obratovanja. Liberalizacija trga in drugi dejavniki predstavljajo 
nevarnost, da se razpoložljivost in kakovost nekaterih storitev 
zmanjšata. Potrebne so nove strategije za področje preskrbe, 
ki bodo izboljšale kakovost javnih storitev in hkrati znižale 
njihove stroške. Namen projekta je omogočiti napredek 
gorskim območjem, kot gospodarskim in poselitvenim 
središčem.

Aktivnosti
Projekt ima analitično-znanstveno in tudi politično-strateško 
razsežnost. Z analizo naj bi preverili obstoječe znanje o 
vseh regijah partnericah in ga skrbno združili ter razširili 
na specifična območja. S strateškega vidika je pomembno 
izoblikovati koncepte in pilotne projekte, da bi omogočili 
nudenje javnih storitev na redko poseljenih območjih.
Poglavitne dejavnosti projekta PUSEMOR so torej naslednje:

regionalne študije (analiza obstoječih javnih storitev in 
njihovega razvoja v zadnjih letih, analiza ključnih dejavnikov 
gospodarskega, politično-institucionalnega in tehnološkega 
stanja);
nadnacionalna primerjava rezultatov regijskih študij in 

skupni popis najboljših praks;
zbiranje najboljših praks za izboljšano ponudbo javnih 
storitev;
razvoj novih, inovativnih in učinkovitih strategij in pilotnih 
projektov;
izoblikovanje priporočil, namenjenih raznim interesnim 
skupinam (javnim upravam in politikom, regionalnim in 
krajevnim nevladnim organizacijam, ponudnikom javnih 
storitev, strokovnjakom za regionalni razvoj itd.);
stalno obveščanje o ugotovitvah in rezultatih projekta.

Rezultati
Januarja 2006: regionalna poročila o trenutnem stanju 
javnih storitev v regijah partnericah in o njihovem razvoju 
v zadnjih letih (predvsem na področju prevozov, zdravja in 
oskrbe ostarelih, vzgoje in oskrbe otrok, dnevnih potreb in 
telekomunikacij);
Marca 2006 (in stalno ažuriran): opis vzornih novih strategij 
v regijah partnericah (popis najboljših praks);
Julija 2006: skupno začasno poročilo o ugotovitvah, do 
katerih je prišlo na podlagi ustrezne transverzalne primerjave 
med regijami in državami partnericami;
2006/2007: priprava in promocija približno 25 pilotnih 
projektov, že pripravljenih za izvajanje;
2007: priporočila in smernice za inovativne strategije, 
namenjene izboljšani oskrbi z javnimi storitvami na redko 
poseljenih območjih (za javne uprave, regionalne agencije 
za razvoj in zasebne interesne skupine);
Poleti 2005 (in stalno ažurirana): spletna stran 
www.pusemor.net;
Od januarja 2006 dalje: razna transnacionalna, regionalna 
in nacionalna glasila;
Od leta 2007 dalje: novo nadnacionalno omrežje med 
alpskimi območji za zagotavljanje javnih storitev.
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32 QUALIMA1.2
Quality of life improvement by supporting public and private services 
in the rural areas of the Alps
Namen projekta je zaustaviti proces marginalizacije in upadanja števila prebivalcev na podeželju znotraj 
»Območja Alp« z opredelitvijo inovativnega pristopa za dobavo in upravljanje dobrin in storitev.

Vodilni partner
Regione del Veneto

Drugi partnerji 
MB Morbegno
GAL App. Genovese
Provincia A. di Trento
Regionalforum Pongau
Regione A. FVG
Regione Piemonte
RRA Primorska Nova Gorica
HEVs
Comuni valle Blenio
TI-Info Gai&Partner

Spletna stran projekta 
www.qualima.org 

Kontaktna oseba
Giancarla Niero 
Tel +39 041 2794250
Fax +39 041 2794253
commercio@regione.veneto.it

Trajanje
04.2003 – 07.2006

Skupni proračun v EUR
2.348.781 

ESRR v EUR
955.444
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Namen projekta
Podeželski predeli v Alpah imajo težave, s katerimi se je treba 
takoj soočiti. Konkurenčnost teh območij močno upada zaradi 
demografskih in gospodarskih pojavov, ki ogrožajo človekov 
obstoj in kakovost življenja na podeželju v gorah. V Zeleni knjigi 
o blagovnem prometu (The green book on commerce – 1996, 
CE) trdijo, da je krajevno trgovanje učinkovit sistem, s katerim 
je mogoče zmanjšati tveganje marginalizacije podeželskega 
prebivalstva. Na teh območjih postopoma izginjajo javne, 
sanitarne, zdravstvene storitve in trgovske dejavnosti, ki so 
navadno zadnje sredstvo za ohranjanju sprejemljive kakovosti 
življenja in varstvo območja.

Aktivnosti
Namen projekta je pripraviti usklajene območne sisteme za 
okrepitev obstoječih strukturnih in infrastrukturnih mrež in za 
njihovo skladnost s človeškimi viri in območnimi potenciali. 
Ta cilj bo uresničen s postavitvijo večnamenskih centrov 
ali mobilnih storitev: njihovo upravljanje bo temeljilo na 
inovativnih načinih in uporabi informacijske in komunikacijske 
tehnologije, kot sta na primer e-prodaja in e-uprava; poleg 
tega bodo zasnovane prilagojeni načini dostave. Glavne 
dejavnosti, ki jih bo treba uresničiti, so: analiza konteksta, ki bo 
omogočila boljše razumevanje stanja; širjenje vsebin projekta 
in vključevanje prebivalstva in gospodarstva; izoblikovanje 
inovativnih modelov za posege za revitalizacijo območja z 
večnamenskimi centri; organizacija izobraževalnih tečajev 
za upravitelje večnamenskih središč; dogovori in sporazumi 
z različnimi, javnimi in zasebnimi dobavitelji storitev, dobrin in 
logistične pomoči; izoblikovanje namenske mreže; prilagoditev 
obstoječe infrastrukture; začetek delovanja večnamenskih 
centrov; pregled in širjenje rezultatov.

Rezultati
Med uresničevanjem projekta je potekalo več pilotnih 
projektov:

v kraju Pongau (Avstrija) je bil razvit program nakupovalnih 
premij, da bi potrošnike vezali na regijo. Za vsak nakup dobi 
potrošnik določene premijske točke, ki jih lahko uporabi kot 
”altrernativno plačilno sredstvo“;
v deželi Veneto, na gorskem območju Pokrajin Belluno in 
Verona, je bilo postavljenih 5 večnamenskih trgovin z novimi 
zasebnimi in javnimi dobrinami in storitvami ter z opremo za 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo;
v okolici kraja Morbegno so uresničili soroden koncept s 
postavitvijo različnih trgovin (manjše trgovine z živili, hoteli 
in/ali restavracije in pivnice) za domačine in turiste;
v Liguriji so trud usmerili v izboljšanje kakovosti storitev za 
podeželsko prebivalstvo in v rast dohodkov in gospodarskih 
dejavnosti na marginalnih območjih Pokrajine Genova. 
Izpeljali so različne dejavnosti, od uporabe informacijske 
in komunikacijske tehnologije na območju Alta Val Trebbia, 
do spodbujanja neposrednih stikov med proizvajalci in 
potrošniki kmetijskih proizvodov na območju Valli Aveto 
– Graveglia – Sturla;
v Furlaniji Julijski krajini so v okviru poskusnega projekta 
”Elektronske storitve in elektronska prodaja“ pripravili skupno 
programsko platformo za postavitev ”virtualnega krajevnega 
trga“ v podporo majhnim trgovinam v gorskih predelih. V 
sklopu drugega pilotnega projekta ”Zdravstvena oskrba in 
socialne storitve na domu“ se je začelo eksperimentiranje 
na področju sistema telefonskega monitoringa in pomoči;
v Piemontu je bilo izvedenih več dejavnosti z namenom, 
da bi izboljšali zdravstveno oskrbo in dostavo potrošniških 
dobrin na dom;
švicarski partnerji so pripravili pilotni projekt, ki je preverja 
možnosti e-uprave v 6 krajih v dolini Val d’Anniviers.

RegioMarket 
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QUALIMA RegioMarket 1.2
Optimising Regional Marketing and networking for development 

of a corporate marketing and branding strategy for the entire Alpine Space
Promocija visoko kakovostnih regionalnih proizvodov in storitev, da bi povečali privlačnost 

in konkurenčnost regij alpskega območja.

Vodilni partner
Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz, 
Baden-Württemberg

Drugi partnerji 
PPC d.o.o 

Center za razvoj Litija
DAR

Parco Prealpi 
Regione A. FVG

Provincia di Belluno
Regione Veneto

Weizer Gmbh
Unser Land Gmbh

Land Kärntner
Univ. AlbSig 

SIR
Isara-Lyon 

CSVDA 
LBBZ Plantahof 

HS Liechtenstein

Kontaktna oseba
Norbert Höll

 Tel +49 (0)721 5600 1289
Fax +49 (0)721 5600 1414
norbert.hoell@lubw.bwl.de

Trajanje
03.2006 – 03.2008

Skupni proračun v EUR
2.596.998

ESRR v EUR
1.322.841

Namen projekta
Namen projekta RegioMarket je razvoj in izvajanje strategije 
za trajnostno skupno pripravo in trženje blagovne znamke 
na »Območju Alp« na treh poglavitnih gospodarskih 
področjih: kmetijski prehrambeni proizvodi, storitve (turizem 
in gastronomija) in obnovljivi viri energije. Strategija bo 
omogočila promocijo visokokakovostnih proizvodov in storitev 
znotraj in zunaj «Območja Alp«. Vzpostavljena bo »Unique 
Selling Proposition», ki bo omogočila večjo konkurenčnost in 
pospešila naložbe malih in srednje velikih podjetij ter novih 
poslovnih dejavnosti na »Območju Alp«. Varstvo okolja in 
trajnostno upravljanje »Območja Alp« sta bistvena elementa 
te strategije. Vzpostavljene bodo nove mreže in stalni 
sistem za upravljanje z znanjem »Knowledge Management 
System«, kar bo omogočilo in pospešilo izmenjavo znanja. 
Projekt RegioMarket bo lokalnim skupnostim, politikom 
in ekonomistom, ki se ukvarjajo s trženjem in blagovnimi 
znamkami, ponudil jasne smernice.

Aktivnosti
Najprej bo opravljena ‘SWOT analiza’ (prednosti, šibke točke, 
možnosti in nevarnosti) tržnih dejavnosti, obstoječih blagovnih 
znamk in sistemov kakovosti v vseh regijah partnericah. Na 
podlagi primerjave regionalnih blagovnih znamk, obstoječih na 
»Območju Alp«, bo pripravljen sklop pristopov najboljših praks. 
Glede regionalnih proizvodov bo za celotno »Območje Alp« 
pripravljen pregled zakonskih predpisov, zahtev potrošnikov in 
trga nasploh. Poleg tega bo razvit skupen sistem kakovosti za 
kmetijske prehrambene proizvode, storitve in obnovljive vire 
energije. Da bo učinkovitost projekta maksimalna, bomo pri 
tem upoštevali obstoječe sisteme kakovosti in nadzorovanja 
in jih združili v enoten sistem. Vsak projektni partner je 
odgovoren za prenos znanja v svojo regijo, npr. z organizacijo 
delavnic in tečajev za usposabljanje. Kakovostni standardi in 
sistemi nadzorovanja bodo pripravljeni in izvedeni na pilotnih 
območjih v sodelovanju z glavnimi regionalnimi akterji. Z 
novimi metodami za vzpostavitev omrežij in z oblikovanjem 
stalnega sistema za upravljanje z znanjem »Knowledge 

Management System« bo zagotovljen prenos znanja vseh 
akterjev in nosilcev odločanja na »Območju Alp« in izmenjava 
informacij o rezultatih projekta.

Rezultati
Pri projektu RegioMarket predvidevamo naslednje rezultate:

trajnostno in fleksibilno strategijo za gradnjo in trženje 
blagovnih znamk s korporativnimi standardi kakovosti in 
sistemi nadzorovanja za kmetijske prehrambene proizvode, 
storitve in obnovljivo energijo na celotnem »Območju Alp«,
priročnik najboljših praks za strategijo gradnje in trženja 
korporativne blagovne znamke na »Območju Alp« s 
smernicami za regionalne akterje in politike,
razvoj in izvajanje standardov kakovosti in sistemov 
nadzorovanja; pripravo regionalnih blagovnih znamk za 
posebne proizvode in storitve na pilotnih območjih,
izboljšano trženje in promocija regionalnih proizvodov in 
storitev,
učinkovito omrežje in celovit sistem za upravljanje z znanjem 
»Knowledge Management System« o gradnji in trženju 
blagovnih znamk,
organizacijo transnacionalnega simpozija s podrobnimi 
informacijami in izdajo publikacije z rezultati projekta,
povečano dodano vrednost na »Območju Alp«,
povečano privlačnost in konkurenčnost »Območja Alp«,
varstvo značilne krajine alpskega prostora.
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Slika: LUBW - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg. 
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34 SENTEDALPS 1.2
Sports Events Network for Tourism and Economic Development in the Alpine Space
Prenos znanja na področju organizacije športnih dogodkov na “Območju Alp”.

Vodilni partner
Institut de Hautes Etudes 
en Administration Publiques 
(IDHEAP), 
Chavannes-Près-Renens

ESRR Vodilni partner 
Scuola Interfacoltà di Scienze 
Motorie (SUISM), Torino 

Drugi partnerji 
HEVs
Canton du Valais
Canton de Vaud
FISI CAO
ISEF
Provincia di Torino
ATDS
Région Rhône-Alpes
Univ. Savoie
Univ. Claude Bernard
Stadt Innsbruck
TAS

Spletna stran projekta 
www.sentedalps.org

Kontaktna oseba
Jean-Loup Chappelet
Tel +41 (0)21 557 40 30
Fax +41 (0)21 557 40 09
Jean-loup.chappelet@idheap.unil.ch
Alberto Gambone
Tel +39 0125 633 211
info@sportemanagement.it

Trajanje
08.2003 – 07.2006

Skupni proračun v EUR
1.001.500

ESRR v EUR
349.250
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Namen projekta
Namen projekta je bil pospešiti prenos znanja na področju 
organizacije in upravljanja športnih dogodkov na »Območju 
Alp« s postavitvijo tematske mreže. Glavni cilj te mreže je bila 
promocija gospodarskega razvoja in turističnih strategij, ki 
temeljijo na filozofiji trajnostnega razvoja. Veliki športni dogodki 
spodbujajo turizem, delujejo pa tudi kot promocijsko sredstvo 
za predstavitev določenega območja širši javnosti. »Območje 
Alp« je gostilo številne pomembne športne dogodke, kot so bile 
na primer Zimske olimpijske igre v krajih Albertville, Innsbruck 
in Torino. Česa smo se naučili iz teh izkušenj in kako lahko 
bodoče organizacijske komiteje usmerimo k temu, da bodo pri 
organizaciji športnih dogodkov pospeševali trajnostni razvoj 
območja in njegovo turistično rast?

Aktivnosti
Omrežje za prenos znanja t.i. »knowledge transfer network« 
je medregijska mreža, ki združuje strokovno znanje različnih 
partnerjev projekta. Iz tega centralnega foruma in observatorija 
smo rezultate razširili tudi v regije, ki niso partnerice v projektu. 
Ob šestmesečnih srečanjih vseh partnerjev je večkrat potekala 
tudi transnacionalna javna konferenca. Vsi dokumenti, ki jih 
je mreža pripravila, so še vedno dostopni na spletni strani 
projekta: www.sentedalps.org.
Raziskave mreže so bile razdeljene na tri faze:
»Faza prijave projektov« je bila osredotočena na procese 
razpisa in prijav;
»Organizacijska faza« se je ukvarjala z vsemi vidiki, vezanimi 

na načrtovanje in pripravljanje določenega dogodka in na 
njegov vpliv na trajnostni razvoj;
»Operativna faza« je bila osredotočena na upravljanje s 
človeškimi viri (predvsem volunterji) med športnimi dogodki in 
na učinke takšnega upravljanja na regionalni in transnacionalni 
razvoj človeških virov na “Območju Alp”.

Rezultati
Projekt Sentedalps je privedel do niza rezultatov:

»Priročnik za prijavo za organizacijo športnih dogodkov 
na Območju Alp«, ki vsebuje izkušnje in dobre prakse na 
tem področju. Vsebinsko obravnava dve temi: zakaj bi se 
morala določena regija ali mesto potegovati za organizacijo 
nekega dogodka in kateri so osnovni elementi, ki jih morajo 
organizatorji in regije upoštevati za uspešno prijavo.
»Priročnik o organizaciji športnih dogodkov na Območju 
Alp«, ki se nanaša na dosedanje najuspešnejše primere. 
Osredotoča se na specifičnost «Območja Alp«, da bi 
zagotovil organizacijo uspešnih in okolju prijaznih športnih 
dogodkov.
»Priročnik o upravljanju in usposabljanju volunterjev na 
Območju Alp« predstavlja najprimernejše načine za razvoj 
posebnega človeškega kapitala na področju upravljanja 
športnih dogodkov, predvsem glede volunterjev, ki so temelj 
in “obraz” vseh dogodkov.

S temi tremi priročniki in številnimi transnacionalnimi 
konferencami, prirejenimi za glavne udeležence na področju 
upravljanja športnih dogodkov (javne uprave, organizacijske 
komiteje, športne federacije), je projekt Sentedalps privedel 
do boljšega upravljanja športnih prireditev v Alpah, kot tudi 
do večje učinkovitosti zasebnega, javnega in neprofitnega 
sektorja na tem območju. Rezultati in glavna priporočila 
so pokazali, da trajnostni razvoj v sklopu prostorskega in 
regionalnega razvoja zavzema vedno pomembnejšo vlogo. 
Izsledki projekta so lahko podlaga za bolj usklajeno vizijo 
organizacije športnih dogodkov na »Območju Alp«.

Via Claudia Augusta 
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SENTEDALPS Via Claudia Augusta 1.2
Territorial promotion based on cultural heritage in the transnational area 

alongside the ancient Roman road Via Claudia Augusta
Konkretni ukrepi za promocijo kulturnega turizma na poti Via Claudia Augusta.

Vodilni partner
Provincia Autonoma 

di Trento 

Drugi partnerji 
Verein VCA Bavariae

Verein MIAR
Provincia A. di Bolzano 

Comune di Feltre
Regione Veneto

Comune di Ostiglia

Spletna stran projekta 
www.viaclaudia.org

Kontaktna oseba
Luisa Sandrin

Tel +39 0461 495355
Fax +39 0461 495362

luisa.sandrin@provincia.tn.it

Trajanje
09.2002 – 11.2005

Skupni proračun v EUR
2.000.000 

ESRR v EUR
1.000.000

I
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Namen projekta
Poglavitni namen projekta je bila skupna promocija območij 
po katerih poteka stara rimska pot Via Claudia Augusta-
VCA (Nemčija, Avstrija, Italija), da bi premostili lokalizem teh 
predelov. Ker je projekt namenjen predvsem turistom, smo s 
skupno promocijo želeli predstaviti pot Via Claudia Augusta 
na privlačnejši način ne le v treh državah, skozi katere se 
razteza, temveč tudi zunaj teh držav.
Rezultat projekta je torej poseben turistični produkt, ki je 
nastal s kakovostnim integriranim pristopom in združuje razne 
elemente v dve dimenziji: na eni je strani kulturno-arheološka, 
na drugi pa turistično-ekonomska. Partnerji so pripravili 
podlago za nadaljnje uresničevanje projektnih namenov in 
dejavnosti na podlagi opredelitve modela za bodoči razvoj 
Evropske gospodarske interesne skupine (EEIG, European 
Economic Interest Group) in dobrih odnosov med njenimi 
potencialnimi bodočimi člani.
 

Aktivnosti
Glavna strategija projekta je bila usmerjena k uresničitvi 
številnih razpredenih dejavnosti, ki so odgovarjale potrebam 
lokalnih akterjev. Razdeljene so bile na dva poglavitni področji: 
znanstveno-izobraževalno in področje infrastrukturnih 
dejavnosti.
Izpeljanih je bilo veliko izobraževalnih dejavnosti: šest 
seminarjev o glasbi, pet o arheologiji in dva arheološka šolska 
tabora. Med infrastrukturnimi dejavnostmi lahko omenimo: 

tematske zemljevide, ki se nanašajo na čase Rimljanov, 
postavljene vzdolž kolesarske proge Via Claudia Augusta, 
zemljevid poti Via Claudia Augusta, pripravljen na podlagi 
podatkov, ki so jih prispevali posamezni partnerji; štiri tematske 
vodnike s koristnimi in zanimivimi informacijami o celotnem 
območju; knjigo o značilnih vinih in jedeh tega območja; druga 
komunikacijska in promocijska orodja.
Posredna in neposredna udeležba lokalnih akterjev je 
zagotovila uspeh zgoraj omenjenih dejavnosti.

Rezultati
Transnacionalno sodelovanje med projektnimi partnerji je 
omogočilo vzpostavitev temeljev za bodoče transnacionalno 
združenje, ki naj bi upravljalo znamko VCA in druge kulturne 
in gospodarske pobude. Zato so partnerji aktivno sodelovali, 
da bi pripravili osnutek statuta za Evropsko gospodarsko 
interesno skupino, ki bo nadalje razvijala cilje in dejavnosti 
projekta.
Transnacionalnost projekta, številna transnacionalna srečanja 
in dogodki so omogočili nastanek mreže med partnerji in 
drugimi sodelujočimi akterji.
Med izvajanjem projekta so partnerji skušali obveščati javnost 
o temah, ki jih obravnava projekt VCA, kar bo pripomoglo k 
povečanju zanimanja za antično rimsko pot tudi po koncu 
projekta.
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Projektni partner

36 WOMEN-ALPnet1.2
A Network of Local Institutions and Resource Centres for Women: Promoting Women’s 
Participation in the Alpine Space Sustainable Development
Nudenje tehnične podpore in kakovostnih storitev ženskam, da jim bo omogočen enak dostop do krajevnih in regionalnih virov.

Vodilni partner
Provincia di Lecco

Drugi partnerji 
Initiative Frau & Arbeit
CDIE, Milano
Provincia A. di Trento
Provincia di Torino
Regione Lombardia
S.&T. s. c., Torino
URACIFF
RRC Koper
Univ. della Svizzera It. 

Spletna stran projekta 
www.womenalpnet.org

Kontaktna oseba
Barbara Funghini 
Tel +39 0341 295 470
Fax +39 0341 295 333
barbara.funghini@provincia.lecco.it 

Trajanje
01.2004 – 12.2005

Skupni proračun v EUR
1.455.700

ESRR v EUR
672.000
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Namen projekta
V podeželskih predalpskih območjih in revnejših alpskih 
območjih je zaposlitvena stopnja žensk nizka, zato je bil 
namen projekta razviti skupne pristope in kakovostne 
storitve za promocijo sposobnosti in potenciala žensk, da bi 
pospešili njihovo sodelovanje v raznih gospodarskih sektorjih. 
Dodatni namen je bil razviti stalno mrežo transnacionalnega 
sodelovanja med Centri za pomoč ženskam.
S promocijo sodelovanja med javnimi in zasebnimi akterji 
krajevnega razvoja je možno doseči končni cilj: nuditi 
ženskam tehnično podporo in kakovostnih storitev, da jim bo 
zagotovljen enak dostop do regionalnih virov.

Aktivnosti
Regionalna operativna študija ”Ženske na območju Alp«. 
Regionalno primerjalno poročilo“.
Razvoj storitvene mreže med Centri za pomoč ženskam.
Območne poskusne dejavnosti:

Francija: „Edelweiss – pilotni projekti za ženski lokalni 
gospodarski razvoj na mednarodno specifičnem 
prostoru”;
Avstrija: „Usposabljanje mentorjev: priprava sklopa za 
usposabljanje lokalnih strokovnjakov (svetovalci, drugi 
strokovnjaki)“;
Italija/Lecco: „Razvoj mreže za spodbujanje zaposlitve 
žensk in ženskega podjetništva”;
Italja/Trento: „Model “virtualnega centra za pomoč” za 
spodbujanje sodelovanja žensk pri lokalnem razvoju”.

Integracija načela enakosti spolov na horizontalnem in 
vertikalnem nivoju.

Obveščanje (priprava spletne strani projekta 
www.womenalpnet.org; izdaja prospekta in končne brošure v 
petih jezikih; tiskovna sporočila vezana na pobude v sklopu 
projekta) so bile ključnega pomena med potekom projekta 
tako na transnacionalni kot na lokalni ravni.

Rezultati
Operativna študija „Ženske na območju Alp. Regionalno 
primerjalno poročilo” nudi podroben opis zapletenega 
alpskega konteksta in njegovih virov; izkazala se je za 
dragoceno operativno orodje, ki navaja predloge za 
inovativne ukrepe, uresničevali pa naj bi jih javni in zasebni 
udeleženci.
Razvoj mrežnih storitev med Centri za pomoč ženskam na 
»Območju Alp«: transnacionalna mreža, ki se je okrepila z 
meddržavnimi seminarji in obiski, je partnerjem pomagala 
pri iskanju rešitev, orodij in izkušenj, ki bodo uporabljene v 
različnih kontekstih »Območja Alp«. Postavljeni so bili temelji 
za dokončno oblikovanje in trajnost projektne mreže.
Območni pilotni ukrepi: lokalne pobude, s katerimi naj bi 
spodbudili sodelovanje žensk pri krajevnem trajnostnem 
razvoju (npr. stalne storitve za sprejemanje in poklicno 
usmerjanje žensk, ki želijo začeti z lastno podjetniško 
dejavnostjo ali so iskalci zaposlitve (Francija); usposabljanje 
svetovalcev in vodij projektov ter ustanovitev regionalne 
mreže žensk, ki delujejo na področju posebnih problematik 
žensk (Avstrija); ustanovitev Centra za pomoč ženskam 
pri samostanu S. Maria del Lavello in promocija ženskega 
podjetništva v turističnem sektorju (Pokrajina Lecco/Italija); 
ustanovitev telecentra za razvoj enakih možnosti (Pokrajina 
Trento/Italija)).
Izvajanje načela enakosti med spoloma: izdaja kataloga 
dobrih praks z naslovom ”Enakopravnost med spoloma. 
Orodja za prenos in kazalci uspeha.“; izdaja publikacij 
„Storitve in viri za promocijo zaposlitve žensk – potrebe in 
pričakovanja žensk na lokalni ravni” in ”Vsakdanje življenje 
in pričakovanja žensk v alpskem loku: ženske iz doline 
Vallemaggia pripovedujejo o sebi“.
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Transportni sistemi

Namen te prioritete je razvoj trajnostnih transportnih sistemov s poudarkom na 
učinkovitosti, intermodalnosti in izboljšanju dostopnosti.

Ukrep     2.1 Ukrep     2.2
Perspektive in analize
Ta ukrep spodbuja razvoj skupnih perspektiv in analiz, da 
bi se lotili skupnih vprašanj in predlagali skupne rešitve za 
težave v prometu. Ukrep namerava podpirati različne akterje 
mobilnosti z usmerjanjem njihove pozornosti na dolgoročna 
vprašanja, ki se nanašajo na trajnostno naravnani promet. 
Razvoj prometa, okoljska in prostorska vprašanja, tehnične 
uredbe ali boljše prometne povezave so nekatera izmed 
vprašanj, ki se jim je mogoče posvetiti v okviru tega ukrepa.

Splošni cilji tega ukrepa so:
razvijati strategije in instrumente za trajnostno naravnane 
transportne sisteme, ki upoštevajo Alpsko konvencijo, ter 
oblikovati akcijski načrt za izvajanje slednjih s posebnim 
poudarkom na na okolju in na težavah, ki jih povzroča alpski 
promet (tovorni promet, prevoz turistov in rekreativcev, 
raba tal in infrastruktura, rast mest, onesnaženje in hrup);
boljše poznavanje priložnosti, ki jih nudijo moderne 
informacijske tehnologije, njihova uporaba in uveljavljanje 
v vseh socialnih, delovnih in kulturnih skupinah »Območja 
Alp«;
izboljšati dostopnost javnih storitev in institucij k modernim 
informacijskim tehnologijam.

Izboljšanje obstoječih in uveljavljanje prihodnjih 
transportnih sistemov z inteligentnimi rešitvami, 
kot je npr. intermodalnost
Ukrep spodbuja razvoj inteligentnih rešitev za posodobitev 
obstoječih transportnih sistemov ali razvoj prihodnjih.
Vsebina ukrepa obsega vse vidike mobilnosti na različnih 
nivojih in področjih aktivnosti. Pri tem se upošteva potniški 
ali tovorni promet, infrastruktura ali upravljanje mobilnosti, 
lokalne ali evropske zahteve. Predpogoja sta trajnost ter 
pozitivni prostorski in okoljski učinki zato je posebna pozornost 
namenjena pilotnim inovativnim rešitvam, ki zagotavljajo 
intermodalnost in spodbujajo okolju-prijazne načine prevoza, 
s čimer bo mogoče doseči boljše povezovanje različnih 
transportnih sistemov.

Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:
izboljšati funkcionalnost in intermodalnost obstoječih 
transportnih sistemov kot tudi infrastrukturo in storitve 
okolju-prijaznih vrst prometa, zlasti železniškega prometa;
ohraniti obstoječe javne prometne sisteme in izboljšati 
njihovo medsebojno povezanost, tudi sisteme znotraj 
urbanih središč in na podeželju;
izboljšati dostop javnih zavodov in institucij do modernih 
informacijskih tehnologij.

V okviru te prioritete je bilo 

financiranih 9 projektov v skupni 

vrednosti približno 25,1 milijonov 

evrov; približno 12,2 milijonov 

evrov krije ESRR (Evropski sklad 

za regionalni razvoj).
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Alpine Awareness2.1
Kako alpsko prebivalstvo spodbuditi, da bi uporabljalo okolju prijazna prevozna sredstva?

Transalpine Awareness raising for sustainable mobility

Vodilni partner
Provincia di Belluno

Drugi partnerji 
BMLFUW
BMVIT
BMWA
Dolomiti Bus S.p.A.
Gemeinde Bad Hofgastein 
Gemeinde Werfenweng
ÖKI
Regione A. FVG
Regione A. Valle D’Aosta
RAEE
TU-München
Öko-Institut e.V.

Spletna stran projekta 
www.alpineawareness.net

Kontaktna oseba
Luigino Tonus 
Tel +39 0437 959241
Fax +39 0437 950218
trasporti@provincia.belluno.it

Trajanje
10.2003 – 09.2006

Skupni proračun v EUR
1.898.660

ESRR v EUR
949.330
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Namen projekta
Prevozna sredstva, predvsem motorni promet, znatno vplivajo 
na okolje (kakovost zraku, hrup, onesnaževanje vode, itd.) in 
na zdravje prebivalcev, ki živijo na »Območju Alp«. Zavest o 
vzrokih in posledicah tega vpliva je pogosto nizka, tako med 
krajevnim prebivalstvom, kot tudi med obiskovalci alpskega 
območja, zaradi česar prihaja do uporabe neprimernih 
prevoznih sredstev. Namen projekta je znižati emisije, ki 
jih povzroča promet in uresničiti strategije EU in državne 
politike, kar bo prispevalo k trajnostnemu razvoju. Pristopi se 
razlikujejo glede na naslednje ciljne skupine:

mladi;
zaposleni in podjetja, ki delujejo na področju prevozništva 
in turizma;
splošno prebivalstvo - obveščanje javnosti, tržne kampanje 
in produkti.

Aktivnosti
Ukrepi za ozaveščanje bodo oblikovani glede na ciljne skupine 
uporabnikov. Za mlade bodo dejavnosti osredotočene na 
zbiranje podatkov, oblikovanje pedagoških orodij (video igre, 
cd-romi, spletne strani, oglaševalni spoti) in študijskega gradiva, 
organizacijo dogodkov in promocijo trajnostne mobilnosti v 
regijah (testni dan, festivali z regionalnimi kino predstavami 
na prostem, tekmovanja o najboljših praksah…), tečaje o 
varnosti in ekologiji (spodbujanje uporabe javnih prevozov kot 
zabavnega dogodka) in na opazovanje premikanja divjih živali 
in njihovih načel naravne mobilnosti (seminarji, vodeni ogledi 
in obiski). Za zaposlene in podjetja, ki delujejo na področju 
prevozništva in turizma, so dejavnosti osredotočene na 
zbiranje in analizo obstoječih projektov, organizacijo tečajev 
in seminarjev, pripravo vodnika za prevoznike in turistične 
delavce in na objavljanje člankov v tematskih revijah. Zavest 
splošne javnosti bomo še izdatneje spodbudili z dodatnimi 
dejavnostmi, tržnimi akcijami, medijskimi in oglaševalnimi 
kampanjami, spletnimi stranmi in elektronsko pošto ter s 
pripravo splošnih in internih glasil.

Rezultati
Partnerji so se še posebej potrudili pri ozaveščanju mladih 
o mobilnosti z okolju prijaznimi sredstvi, da bi vplivali na 
“mobilnost prihodnosti“: organizirana so bila informativna 
srečanja, med katerimi je bila šolska mladina ciljna skupina 
za tržne kampanje.
Na podlagi statističnih analiz, ki so bile izvedene z namenom 
razumeti, kaj mladim pomeni mobilnost z okolju prijaznimi 
prevoznimi sredstvi, so bila izoblikovana študijska orodja.
Organizirana so bila transnacionalna srečanja mladih o 
trajnostni mobilnosti. Mladi so vključeni v naslednje pilotne 
projekte: usposabljanje asistentov mobilnosti, ki naj bi 
nadzorovali disciplinirano uporabo javnih prevoznih sredstev; 
uvedba dodatnih izobraževalnih sklopov za vozniški izpit, 
osredotočenih na trajnostno naravnano mobilnost; prometna 
varnost. V pripravi so kampanje za promocijo ugodnih cen za 
mlade, ki uporabljajo javna prevozna sredstva.
Za zaposlene v prometnem in turističnem sektorju so bile 
nastale pobude za uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev. 
Partnerji že uporabljajo in razvijajo nove metode komunikacije: 
informacijske platforme, delavnice, konference in razstave. 
Obenem poteka raziskava, s katero naj bi se prilagodili 
turističnemu povpraševanju in ponudbam in jih preusmerili 
k trajnostno naravnani mobilnosti. Za usposabljanje javnih 
uprav je bil pripravljen Master class o načrtovanju ciklusov. V 
pripravi je integrirana spletna platforma o uporabi trajnostno 
naravnanih načinov prevoza za dostop do določenih lokacij.
Dodatni primeri komunikacijskih kampanj, namenjenih širši 
javnosti, so knjiga o prostorski mobilnosti, načrti za mobilnosti 
in uradna spletna stran projekta.
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ALPNAP 2.1
Monitoring and Minimisation of Traffic-Induced Noise and Air Pollution

Along Major Alpine Transport Routes
Projekt ALPNAP nudi nove metode in znanja za nadzorovanje in ocenjevanje onesnaževanja 

zraka in zvočnega onesnaževanja ob prometnicah.

Vodilni partner
Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR)

Drugi partnerji 
ARPA Piemonte

CETE Lyon
CSTB

IMK – IFU
ISAC – TO
MUI – IHS
TU GRAZ

Univ. di Trento
Univ. BOKU Wien

Univ. Innsbruck

Spletna stran projekta 
www.alpnap.org

Kontaktna oseba
Dietrich Heimann

Tel +49 (0)8153 28 2508 
Fax +49 (0)8153 28 1841
dietrich.heimann@dlr.de

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
1.989.478

ESRR v EUR
994.736
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Namen projekta
Onesnaževanje zraka z emisijami in zvočno onesnaževanje 
zaradi cestnega in železniškega prometa povzročata resne 
ekološke težave, slabšo kakovost življenja, druge nevšečnosti 
in zdravstvene težave. Občutljivost alpskega območja je 
večkrat omenjena, vendar bi bilo za tehtne razprave in 
odločitve še potrebno znanstveno znanje in sistematično 
sodelovanje med strokovnjaki celotnega alpskega loka. Z 
naraščanjem javnega potniškega prometa, novo infrastrukturo, 
administrativnimi ukrepi in modalnimi spremembami se bodo 
emisije znižale.

Zanesljive podatke o učinkih na okolje je težko pridobiti, saj so 
standardne naprave za napovedi težko uporabne v dolinah. 
V izbranih območjih bomo uporabili inovativne metode za 
oceno občutljivosti gorskih območij za emisije v dolinah. S tem 
bomo dokazali, kako je mogoče pripraviti ustrezne prometne 
predpise, ki bodo realne emisije omejile na določen standard, 
povezan z vremenskimi razmerami. Namen projekta je tudi 
ustvariti trajno mrežo med strokovnjaki in lokalnimi skupnostmi 
celotnega alpskega območja in povečati zavest o medsebojnih 
vplivih med naravo in človekovimi dejavnostmi v Alpah.

Aktivnosti
Glavna dejavnost v sklopu projekta je koordinirana in 
usklajena uporaba posodobljenih znanstvenih metod in 
naprav za preverjanje stanja atmosfere, koncentracije emisij 
in nivoja hrupa. Poleg tega nameravamo simulirati vremenske 
razmere, prenos, disperzijo in spreminjanje onesnaževal zraka 

in propagiranje hrupa in oceniti učinek na kakovost življenja 
in zdravje lokalnega prebivalstva. Dosledno bomo združili 
znanje o topografiji, vremenskih razmerah, onesnaževanju 
zraka z emisijami in hrupom, o njihovem prenosu in učinkih, 
na podlagi česar bo mogoče pridobiti kumulativno oceno 
škodljivih učinkov. To bo omogočilo primerjalno oceno 
posledic spreminjanja prometnih razmer na onesnaževanje 
zraka z emisijami in hrupom.

Vremenske razmere in onesnaževanje zraka bomo merili 
tako na regionalnem nivoju kot na celotnem »Območju Alp«. 
Učinke hrupa bomo merili v vseh dolinah na občutljivejših 
točkah.

Zagotovilo za uspeh projekta ALPNAP bo tesno sodelovanje 
med projektnimi partnerji in ožja vezanost na projekt 
MONITRAF, ki združuje oblasti, pristojne za promet in okolje. 

Rezultati
Rezultat projekta bo izčrpno poročilo, ki bo na razpolago 
upravam in svetovalnim agencijam.
Poročilo bo vsebovalo:

opis razpoložljivih naprav za pripravo modelov (atmosfera – 
onesnaževanje zraka – hrup), njihove uporabnosti v alpskih 
dolinah, njihove natančnosti in omejitev;
oceno ustreznosti različnih kazalcev glede na učinke;
oceno napak in možnih sistematičnih odklonov, do katerih bi 
lahko prišlo z uporabo standardnih metod v alpskih dolinah;
primere široko zasnovanih (celotne čezalpske prečnice: 
Brenner in Frejus) in ožje zasnovanih (lokacije znotraj dolin) 
simulacij koncentracije onesnaževanja zraka (npr. dušikovi 
oksidi, ozon, delci) kot spremenljivk scenarijev emisij (pretok 
prometa in sestava prometa, deli dneva in vremenske 
razmere).

Namen projekta je tudi pripraviti brošuro za širšo javnost, v 
kateri bodo orisani osnovni odnosi med naravo in človeškimi 
dejavnostmi v Alpah in prikazan potencial trenutno obstoječih 
znanstvenih metod.

Inverzija v dolini Adiže
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2.1 MONITRAF
Monitoring of Road traffic related effects in the Alpine Space and common measures 
Izboljšana kakovost življenja s krepitvijo sodelovanja med regijami, ki jih najbolj bremeni čezalpski promet.

Vodilni partner
Amt der Tiroler 
Landesregierung

Drugi partnerji 
Région Rhône-Alpes 
ARPA Piemonte
ARPA Valle d’Aosta
ZSRK
Cantone Ticino 
EURAC
Provincia A. di Bolzano

Spletna stran projekta 
www.monitraf.org

Kontaktna oseba
Ekkehard Allinger-Csollich
Tel +43 (0)512 508 4090 
Fax +43 (0)512 508 4085
e.allinger-csollich@tirol.gv.at 

Trajanje
01.2005 – 06.2008

Skupni proračun v EUR
1.490.058

ESRR v EUR
602.529
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Namen projekta
Občutljivo »Območje Alp« je vse bolj podvrženo negativnim 
posledicam cestnega prometa. V zadnjih dveh desetletjih 
se je alpski tovorni promet skoraj podvojil: cestni promet 
neprenehoma narašča, medtem ko se delež železniškega 
prometa manjša.
Projekt MONITRAF obravnava tako posledice prometa na 
okolje kot njegove učinke na regionalno gospodarstvo, turizem 
in zdravje prebivalstva.
Glavni namen projekta MONITRAF je izboljšati kakovost 
življenja ob najpomembnejših alpskih tranzitnih oseh: 
Brenner, Gotthard, Mont-Blanc in Fréjus. S projektom želimo 
okrepiti medregijsko izmenjavo in izoblikovati skupne ukrepe 
za pospeševanje trajnostnega razvoja na »Območju Alp«.
Ukrepi bodo pripravljeni na administrativni ravni v sodelovanju 
z lokalnimi skupnostmi. Dodatni cilj projekta je preprečiti, da 
bi ukrepi, uresničeni na eni od prometnic, dodatno obremenili 
katerokoli drugo prometno pot.

Aktivnosti
Projekt MONITRAF je razdeljen na šest zaporednih sklopov, 
ki jih vodijo različni projektni partnerji. Sklope bodo stalno 
usklajevali, o projektu pa bodo obveščali javnost in pripravljali 
oglaševalske kampanje.
Projekt se začenja z delovnim sklopom ”Fundamentals“ 
(Osnove), ki analizira posledice transalpskega prometa na 
vseh področjih trajnostnega razvoja v Alpah. To bo osnova za 
nadaljnje delo, saj bodo tako pridobljeni podatki o preteklem 

in sedanjem stanju in o podobnostih in razlikah med 
regijami. V naslednji fazi bo izbran, usklajen in znanstveno 
opredeljen niz ustreznih kazalcev. Zbrane bodo pretekle in 
trenutne vrednosti vsakega kazalca. Kot dodatek ustreznemu 
grafičnemu in tekstovnemu prikazu bodo izvedene analize 
teženj in pričakovanj. Pripravljena bo tudi uporabniku prijazna 
programska oprema, ki naj bi kot podatkovna baza podpirala 
razvoj ukrepov in proces sprejemanja odločitev. Na koncu 
bodo opredeljeni skupni ukrepi in priporočila za vsa območja.

Rezultati
Rezultati projekta MONITRAF bodo naslednji:

pregled obstoječih najboljših praks za izvajanje ukrepov v 
regijah partnericah;
razvoj in izvedba novih skupnih ukrepov za izboljšanje 
kakovosti življenja in zmanjševanje negativnih učinkov 
cestnega prometa na “Območju Alp”;
razvoj niza usklajenih kazalcev za merjenje učinkov 
cestnega prometa;
postavitev mreže med regijami partnericami;
stalna prisotnost projektnih partnerjev na javnih dogodkih 
za povečanje vpliva na državni in evropski ravni, 
povečana javna osveščenost preko odnosov z javnostjo in 
oglaševalskih dejavnosti.
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AlpCheck2.2
Alpine Mobility Check
Upravljanje in spremljanje podatkov o prometu na Območju Alp.

Namen projekta
Izvedenih je bilo veliko študij, ki so poudarjale probleme, ki 
nastanejo zaradi vpliva prometnih tokov v občutljivem alpskem 
okolju, a vse so se soočile s precejšnjimi težavami pri iskanju 
zanesljivih virov, ki bi bili dostopni vključenim zainteresiranim 
regijam.
Razpoložljivost in zanesljivost podatkov o prometu predstavlja 
osnovno izhodiščno točko za vsako študijo na Območju Alp 
in posledično vpliva na izbiro posegov, ki bi zmanjšali vpliv 
prometa na okolje in zagotovili trajnostni razvoj. 

Projekt AlpCheck namerava izdelati informacijski sistem, ki 
bo zbiral, urejal in usklajeval podatke o prometu, ki se sedaj 
zbirajo pri posameznih pristojnih izvajalcih na Območju Alp. 
Cilj projekta je pripraviti prožen sistem, ki bo temeljil na čim 
večjem številu že obstoječih tehnoloških rešitev in se bo 
izognil podvajanju podatkov. Poleg tega bo sistem skušal čim 
bolje črpati informacije iz že sistematično zbranih podatkov, ki 
se jih običajno ne deli z ostalimi izvajalci ali analizira na ravni 
celotnih Alp.

Aktivnosti
Projekt AlpCheck bo izvedel pilotne aktivnosti za uporabo 
informacijskega sistema za čim večje število inovativnih 
tehnologij za spremljanje prometa (weight-in-motion povezan 
z GPS sistemi, prenos podatkov v realnem času, GPS 
povezan na portale, itd.). Ko bo celoten spekter podatkov in 
povezav na voljo, bo mogoče optimirati prevoze in zmanjšati 
število  tovornih vozil ter preveriti možnosti za skupni 
prerazporeditveni sistem prevozov.

Posebna pozornost bo namenjena okoljskim vidikom, 
informacijski sistem se bo testiral tudi za uporabo za okoljske 
vidike prometa s pripravo modela za merjenje emisij, ki bo 
temeljil na podatkih že omenjenega informacijskega sistema. 

Rezultati
Poglavitni predviden rezultat projekta AlpCheck je izdelan 
odprt informacijski sistem, ki lahko izmenjuje podatke (preko 
posebne programske opreme) in sprejema podatke iz sistemov 
za spremljanje cestnega prometa znotraj Območja Alp. 
Informacijski sistem bo združil različne tehnološke rešitve 
in pristope z namenom pripraviti podatke, ki bodo služili za 
urejanje prometa in škodljivih emisij v alpskih regijah.
Upoštevale se bodo vse vrste prometa (na dolge razdalje, 
lokalni promet, vozači, turisti in prevoz tovorov). 
Poleg informacijskega sistema med rezultate projekta štejemo 
tudi:

šest pilotnih aktivnosti za preverjanje delovanja novih 
tehnologij;
predstavitev prometnih trendov na pilotnih območjih;
primerjalna analiza škodljivih emisij, meritve na lokalni ravni 
in rezultati  okoljskih simulacij;
interaktivna spletna stran;
konference, publikacije in aktivnosti za diseminacijo 
rezultatov.
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Vodilni partner
Regione del Veneto – 
Giunta Regionale 

Drugi partnerji 
Autorità Portuale di Venezia
Land Kärnten
CSST
EURAC
IREALP
OMEGA consult  
Paradigma, Unternehmens-
beratung GmbH, Wien 
Regione A. Valle d´Aosta 
SLALA
TCI Röhling
ICCR
Univerza v Mariboru

Kontaktna oseba
Luigi Crimi
Tel +39 041 2792324 2105
Fax +39 041 2792022
luigi.crimi@regione.veneto.it

Trajanje
07.2006 – 06.2008

Skupni proračun v EUR
4.607.900

ESRR v EUR
2.366.450 
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AlpenCorS
Alpen Corridor South 

S projektom AlpenCorS je bil razvit pristop “od spodaj navzgor” za tolmačenje pomena in koristnosti 5.Koridorja.

2.2

Namen projekta
Namen projekta AlpenCorS je bila obravnava osrednjega 
dela 5. vseevropskega koridorja, ki povezuje Iberski polotok 
z Ukrajino: osrednji del teče južno od Alp in severno od 
najsevernejših sredozemskih pristanišč, vse do osrčja 
Podonavja.
Pomembna značilnost projekta je, da je združil vsa območja z 
najvišjim BDP na prebivalca, skozi katera poteka 5. Koridor, in 
da povezuje razvite predele s predeli v razvoju, tako zahodno 
kot vzhodno od Alp.

Aktivnosti
Da bi dosegli zadovoljiv nivo znanja in razumevanja težav, 
so bila v sklopu projekta podrobno analizirana naslednja 
področja:

gospodarstvo;
prevoz;
tehnologija;
intermodalnost in logistika;
ozemlje.

5. Koridor, predvsem pa njegov osrednji del na “Območju 
Alp”, tvori vrsta infrastruktur, ki omogočajo njegovo trenutno 
delovanje.

S projektom smo:
opredelili trenutni nivo delovanja Koridorja, s poudarkom 
njegovih prednosti in šibkih točk;
izpostavili vse ukrepe, potrebne za okrepitev Koridorja, ki jih 
trenutno izvajajo države in regije, vključene v projekt;
pripravili predloge za nadaljnje ukrepe, ki bodo potrebni za 
razvoj transnacionalne vseevropske politike 5. Koridorja.

Rezultati
Iz praktičnega vidika so konkretni doseženi rezultati 
naslednji:

dokument o političnih smernicah Koridorja, ki vključuje:
načrt inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS) 
in informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT) za 
koridor;
seznam najboljših praks za načrtovalce, nosilce odločitev 
in upravitelje infrastruktur;
vodnik za avtoprevoznike in turiste.

spletna stran, prirejena za sprotno posodabljanje;
opis obveznosti Sekretariata za koridor.
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Vodilni partner
Regione del Veneto

Drugi partnerji 
Land Niederösterreich

Regione Piemonte
Provincia A. di Trento

Univ. di Torino
Univ. di Venezia

ENTPE
ARCS

CRF
CSST

GEOVILLE GmbH
Herry Consult

INTI
MOP-UPP

Spletna stran projekta 
www.alpencors.net

Kontaktna oseba
Franco Migliorini

Tel +39 041 279 2399
Fax +39 041 279 2022

franco.migliorini@regione.
veneto.it

Trajanje
12.2002 – 10.2005

Skupni proračun v EUR
3.135.000

ESRR v EUR
1.532.500
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AlpFRail2.2
Alpine Freight Railway
Inovativne rešitve za preusmeritev alpskega tovornega prometa s cest na železniške proge.

Vodilni partner
Betreibergesellschaft 
Logistik-Kompetenz-Zentrum 
Prien

Drugi partnerji 
Aut. Portuale di Venezia
MINAMBIENTE
Provincia di Alessandria
Regionalverb. Donau-Iller
Regione A. FVG
Regione Veneto
Unioncamere Veneto
DV
Land Vorarlberg
DB Netz AG
BMVIT
Land Salzburg
Land Kärnten
Provincia di Brescia
Provincia di Mantova
Région Rhône-Alpes 

Spletna stran projekta 
www.alpfrail.com

Kontaktna oseba
Karl Fischer 
Tel +49 (0)8051 901 101
Fax +49 (0)8051 901 109
k.fischer@lkzprien.de

Trajanje
03.2003 – 02.2007

Skupni proračun v EUR
3.960.000

ESRR v EUR
1.980.000
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Namen projekta
Za Evropo je prometna dostopnost alpskega območja ključnega 
pomena. Nesreče v alpskih predorih in težave s prometom so 
pričajo o pomenu tega problema na evropski ravni. Porast 
cestnega prometa na »Območju Alp« povzroča naraščanje 
emisij ogljikovega dioksida (CO2), zvočnega onesnaževanja in 
uporabe cestne infrastrukture, ki ni bila prirejena za današnjo 
količino prometa. Alpska prometna politika je presegla meje 
posameznih držav in dosegla pravo evropsko dimenzijo. Zato 
so poleg trenutnih nacionalnih prizadevanj za pospeševanje 
kombiniranega prometa potrebni tudi novi načrti za reševanje 
težav s prometom. Rešitve bi morale biti osredotočene na 
”zamisli o omrežjih in sistemih, ne pa o prometnih oseh“.

Aktivnosti
AlpFRail – uporabljena metoda 
Za uresničitev hitrega in tekočega železniškega tovornega 
prometa v vse smeri je treba opustiti zastarelo shemo 
severno-južnih osi in vzhodno-zahodnih prometnic. 
Pogled na zemljevid služi kot pojasnilo: infrastruktura je 
postavljena kot omrežje, toda promet poteka samo po 
posameznih oseh.
Politiki in železniška podjetja morajo zato ponovno premisliti o 
problemu. Ljudje se morajo navaditi na pojem »Območja Alp«, 
ne da bi pri tem mislili na državne meje in vsi, ki so vpleteni v 
projekt, morajo alpske države obravnavati kot skupni evropski 
prostor, ki je dostopen preko omrežja kombiniranih prevozov.
Sprva je potrebna analizia vseh obstoječih tokov tovornega 
prometa, da jih bo mogoče optimizirati in vključiti v omrežje. 
Da bi uporabnikom zagotovili vse ponudbe, ki jih nudi 

železniško omrežje, projekt razvija prototip standardnih 
informacij (prototype of a standard information) in sistem 
vodenja kakovosti (quality management system). 

Rezultati
Uporaba obstoječih zmogljivosti: Primer železnice čez 
Visoke Ture
Ta železniška proga dobro povezuje gospodarski območji 
Bavarske in Salzburga s sredozemskimi pristanišči. V sklopu 
tega projekta so strokovnjaki centra LKZ tehnično optimirali 
vlake; odkritih je bilo 9 neuporabljenih povezav, kar dokazuje, 
da je železniški promet mogoče optimirati: na to povezavo je 
možno takoj prenesti dodatnih 5.000 tovornjakov mesečno. 
Partnerji projekta AlpFRail so že pripravili 2 produkta: tovorna 
vlaka „Adriazug” in „TrailerTrain”.
Poskusne relacije med gospodarskimi območji Augsburg/
Ulm/Stuttgart in Lombardija/ Veneto
Trenutno ne obstajajo neposredne povezave kombiniranega 
železniškega prometa med tema dvema velikima trgovskima 
regijama. Študije o izvedljivosti poskusnih povezav v okviru 
projekta AlpFRail so pokazale, da je med obstoječimi terminali 
v Augsburgu, Ulmu in Stuttgartu, kot tudi v Bresci, Mantovi in 
kraju Rivalta Scrivia blizu Genove, mogoče vzpostaviti direktne 
komercialne železniške povezave za pomorski promet proti 
Aziji. To bo uresničeno v drugi fazi projekta AlpFRail.
Preseganje zgolj regionalno usmerjenega prostorskega 
planiranja
V sklopu projekta AlpFRail bodo regionalni koncepti združeni 
v nadregionalne. Zato se bodo morali ob isti mizi srečati vsi 
regionalni nosilci političnega odločanja. Pomembno je namreč 
skupaj opraviti pregled regionalnih načrtov in opredeliti ter 
opustiti tiste, ki se prekrivajo. Zatem bodo mednarodni partnerji 
obveščeni o teh nadregionalnih usklajenih konceptih. 
V sklopu projekta AlpFRail so bile že organizirane konference 
in delavnice o tovornem prometu. Tako se na primer snuje 
tovorna povezava med Nürnbergom in Mantovo, ki bo 
povezovala dve državni pristanišči.
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Alps Mobility II 2.2
Alps Mobility II – Alpine Pearls

Mreža alpskih letovišč z okolju prijaznim prometom.

Vodilni partner
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtchaft

Drugi partnerji 
Land Salzburg

Provincia A. di Bolzano
StMUGV

BMVIT
BMWA

Commune de Morzine Avoriaz
Commune Les Gets

Commune de Valloire
Gemeinde Bad Hofgastein

Gemeinde Werfenweng
Provincia di Belluno

Regione A. FVG
Provincia A. Valle d’Aosta

ZB GmbH
Kanton Graubünden

Kanton Zürich
Interlaken Tourismus 

Spletna stran projekta 
www.alpsmobility.net

Kontaktna oseba
Veronika Holzer

Tel +43 (0)1 51522 1210
 Fax +43 (0)1 51522 7208

veronika.holzer@lebensministerium.at

Trajanje
05.2003 – 09.2006

Skupni proračun v EUR
3.216.960

ESRR v EUR
1.496.680
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Namen projekta
Okoljsko občutljiva regija Alp, njeni prebivalci in obiskovalci 
so podvrženi škodljivim vplivom prometa na okolje in zdravje. 
Ukrepi za izboljšanje stanja so nujno potrebni.
Partnerji iz Nemčije, Francije, Italije, Avstrije in Švice so zato 
združili moči in razvili čezalpski projekt „Alps Mobility II – Alpine 
Pearls“. S transnacionalnim in medsektorskim pristopom so 
vsi partnerji pripravili inovativne predloge za okolju prijazno 
mobilnost, turizem brez avtomobilov in trajnostni regionalni 
razvoj.

Aktivnosti
Odkar se je projekt začel, je bilo opravljeno naslednje:

podrobna študija o izvedljivosti na čezalpski ravni;
zbirka kriterijev, ki za ”Alpske bisere“ določa standarde glede 
mobilnosti, prometa, turizma in okolja;
načrtovanje in ustanovitev transnacionalne zveze ”Alpski 
biseri“;
načrt za okolju prijazno potovalno verigo, ki vodi do Alp in 
povezuje dežele partnerice (”the string of pearls“ oz. ”niz 
biserov“);
razvoj in izboljšava transportnih storitev in infrastrukturnih 
pogojev za okolju prijazno povezavo med letovišči 
(”Pearls“,”Biseri“) in okoliškimi regijami, na primer priprava 
kolesarskih prog, organizacija čarterskih vlakov in 
avtobusov;

izboljšava regionalnih transportnih storitev (na primer 
inovativni javni prevozi, promocija prevozov brez motornega 
pogona, uporaba novih tehnologij itd.) in infrastrukturnih 
pogojev (na primer ukrepi za zmanjševanje prometa, 
izboljšanje transporta brez motornega pogona);
razvoj skupnega koncepta za odnose z javnostjo in trženje 
turističnih ponudb: infrastruktura.

Rezultati
Letovanje v katerem od ”Alpskih biserov“ poteka po načelu 
zagotovljene mobilnosti za goste, ki preživljajo počitnice v 
čudovitem kraju, pravem ”biseru“ v Alpah in se lahko zanesejo 
na ugodne aranžmaje za prevoz od doma do letovišča in 
nazaj, kot tudi za lokalni prevoz in ekskurzije. Ti aranžmaji za 
prevoze naj bi zadovoljili vsakršno potrebo gostov: bili naj bi 
udobni, zanesljivi, zabavni, prijetni in inovativni, predvsem pa 
okolju prijazni! Tako se gostje ne bi ničemur odrekli, temveč bi 
uživali ob tej dodani vrednosti.

Po dolgi pripravljalni in koordinacijski fazi je bila januarja 2006 
ustanovljena zveza ”Alpine Pearls“ (”Alpski biseri“), ki šteje 17 
članov (Biserov) iz vseh držav partneric. Do konca leta 2006 
bodo vsi ustanovni člani izpolnili zahtevane kriterije. V trenutni 
končni fazi projekta partnerji pripravljajo konkretne izvedbene 
dejavnosti (infrastrukturni ukrepi v Alpskih biserih). Poleg tega 
so na teh letoviščih v pripravi turistični aranžmaji s posebnimi 
ponudbami za okolju prijazno mobilnost. Obenem se partnerji 
trudijo za izboljšanje povezav z javnimi prevoznimi sredstvi 
med posameznimi ”biseri“.

Po koncu projekta Interreg se bo sodelovanje med Alpskimi 
biseri nadaljevalo: skupaj bodo pripravljali tržne ponudbe in 
pripravljali nove izboljšave. Novi člani bodo tudi v prihodnje 
dobrodošli.



Vodilni partner

Projektni partner

48

tr
an

sp
or

tn
i s

is
te

m
i

MOBILALP
Alpine Mobility Management

2.2
Razvoj inovativnih ponudb in storitev trajnostne mobilnosti za uporabnike prevoznih sredstev na krajevni in regionalni ravni.

Vodilni partner
Conseil Général de 
Haute Savoie

Drugi partnerji 
BMLFUW
BMVIT
Gemeinde Werfenweng
Land Salzburg
Land Steiermark
REVE
Citta di Aosta
Dolomiti Bus S.p.A.
Regione A. FVG
Regione A.Valle d’Aosta

Spletna stran projekta 
www.mobilalp.com

Kontaktna oseba
 Alexandra Courbier
Tel +33 (0)4 50 33 49 86 
Fax +33 (0)4 50 33 51 29
Alexandra.courbier@cg74.fr

Trajanje
12.2004 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
2.849.000

ESRR v EUR
1.424.500
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Namen projekta
Ponudba prevozov v Alpah ni prilagojena specifičnim 
potrebam uporabnikov in območja. Za mobilnost se še 
prepogosto uporablja zasebna motorna vozila, kar lahko 
povzroči družbene in prostorske neenakosti. Ker se to dogaja 
na celotnem »Območju Alp«, nameravajo partnerji skupaj 
najti rešitve za razvoj bolj trajnostnega in ustreznega sistema 
mobilnosti. Cilj projekta je torej povečati uporabo okolju 
prijaznih in primernih prevoznih sredstev. To naj bi dosegli 
z boljšim obveščanjem o problemu mobilnosti, s ponudbo 
kakovostnejših in inovativnih storitev uporabnikom prevoza 
in s povečano dostopnostjo kolektivnih prevoznih sredstev. 
Projekt spodbuja tudi boljšo prostorsko organizacijo in varstvo 
okolja, da bo »Območje Alp« privlačnejše tako za domačine 
kot za turiste. 

Aktivnosti
Dejavnosti projekta, s katerimi opredeljujemo in pripravljamo 
informacije in storitve za uporabnike prevoznih sredstev, 
potekajo predvsem v Centrih za mobilnost. Namen je 
ovrednotiti ponudbo prevozov, da bo privlačnejša za 
uporabnike. To naj bi dosegli s centralizacijo in širjenjem 
informacij, z uporabo različnih prevoznih sredstev in s 
privlačnimi ter primernimi ponudbami. Poglavitna dejavnost je 
ustanoviti, razširiti in združiti v omrežje Centre za mobilnost, 
kar bo omogočilo multimodalno obveščanje o voznih redih, 
pogostosti, trajanju in vrsti prevozov in rezervacijo ali nakup 
vozovnic. Veliko aktivnosti je bilo že izpeljanih. Med temi sta 
vzpostavitev Mreže centrov za upravljanje mobilnosti v kraju 
Pongau in namestitev informacijskega sistema za osebe s 
posebnimi potrebami na javnih avtobusih v Aosti. Poleg tega 
nameravamo s projektom spodbuditi uporabo inteligentnih 
in inovativnih prevozov na transnacionalni ravni. Za širjenje 
trajnostne mobilnosti je potrebno oblikovati inteligentne, 
inovativne, multimodalne, gospodarsko in okoljsko kakovostne 
ponudbe prevoza, razviti nove prevozne sisteme, ovrednotiti 
in izpopolniti že obstoječe in optimirati njihovo uporabo.

Rezultati
Namen projekta Mobilalp je pripraviti informacijska orodja 
in storitve za uporabnike prevoza in inovativne ponudbe 
na področju trajnostne mobilnosti. Ker na tak način pojem 
trajnostne mobilnosti dobi operativne vsebine, je projekt 
zelo pomemben za varstvo okolja in prostorsko načrtovanje. 
Spodbuja in uresničuje: okolju prijazne tehnologije, strategije 
za omejevanje motornega prevoza, javni promet in okolju 
prijazen promet (kolesarjenje, hoja). Nekateri rezultati bodo 
objavljeni v Ustanovni listini o trajnostni mobilnosti v Alpah 
(Charter on Sustainable Alpine Mobility), kar bo omogočilo 
njihovo oceno na alpski in evropski ravni. Za pripravo listine 
bo zbrano in ocenjeno znanje, pridobljeno med projektom. 
Poseben poudarek bo namenjen dobrim praksam in 
transnacionalni dodani vrednosti.
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ViaNova
Healthy Mobility and Intelligent Intermodality in Alpine Areas

Namen projekta VIANOVA je spodbuditi dojemanje ljudi in oblikovanje mestne prometne infrastrukture 
za razvoj zdravju prijaznih in trajnostnih rešitev.

2.2

Vodilni partner
Forschungsgesellschaft 
Mobilität (FGM) GmbH 

Drugi partnerji 
AOK

Comune di Bolzano 
CTB
MZ

Provincia A. di Bolzano
Comune di Trento

Stadt Weiz
Stadt Thun

Verkehrsclub FL

Spletna stran projekta 
www.eu-vianova.net

Kontaktna oseba
Robert Pressl 

Tel +43 (0)316 810451 13
 Fax +43 (0)316 810451 75

pressl@fgm.at

Trajanje
02.2005 – 01.2008

Skupni proračun v EUR
1.960.000

ESRR v EUR
875.000
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Namen projekta
Na »Območju Alp« narašča onesnaževanje in slabša se 
kakovost javnih površin, predvsem zaradi avtomobilskega 
prometa. Posledično se miselni vzorci oblikujejo po 
avtomobilskem prometu in destinacijah, ki so dosegljive z 
avtomobilom. Naraščajoča uporaba avtomobila v vsakdanjem 
življenju povzroča zmanjšano telesno aktivnost in torej višje 
tveganje smrtnosti.
Namen projekta VIANOVA je objektivno in subjektivno izboljšati 
razmere javnih površin in jih prirediti za hojo in kolesarjenje, 
da bi pri ljudeh spodbudili fizično aktivnost. Tako bi povezali 
področji zdravja in prometa in spodbudili sodelovanje na 
transnacionalni ravni, kot tudi med zasebnimi in javnimi 
organi, za pripravo in uporabo novih izvedbenih sredstev.

Aktivnosti
Predstavitveni del projekta se izvaja na 3 nivojih:
Nivo 1: izboljšati objektivne možnosti za večjo fizično aktivnost 
na javnih površinah s pospeševanjem trajnostnega razvoja 
(npr. znižanje emisij PM10), z boljšo infrastrukturo za pešpoti, 
kolesarske proge in boljšim javnim prevozom, kot tudi z bolj 
ustreznimi rešitvami za intermodalnost med raznimi oblikami 
trajnostnega prometa.
Nivo 2: spremeniti dojemanje ljudi o javnih površinah in 
možnostih izbire načinov mobilnosti preko oglaševanja 
primernih prevoznih sredstev s pomočjo raznih marketinških 
prijemov in shem, ki se ljudem vtisnejo v spomin.
Demonstracijski projekt namerava:

zmanjšati dojemanje čakalne dobe;
zmanjšati dojemanje razdalj tako, da se ljudi miselno 
zaposli;

spodbuditi uporabo koles ali pešpoti s privlačnimi oglasi.
Nivo 3: motivirati nove ciljne skupine za trajnostni prevoz in 
podpreti tiste skupine, ki ga že uporabljajo. Zabavni akcijski 
programi, kot je na primer “s kolesom na delo” (bike to work ), 
zamisli za večjo samostojno mobilnost ostarelih in recepti za 
fizično aktivnost v vsakdanjem življenju so le nekateri primeri 
predstavitev, ki jih zajema projekt.

Rezultati
Projekt VIANOVA se izvaja leto dni. Odkar se je projekt začel, 
so rezultati vidni na vseh treh nivojih.
Prvi ciljni ukrep je bila uresničitev sistema izposoje koles, 
prikolic za kolesa in buggy-jev na dveh različnih lokacijah.
Spremenjeno dojemanje smo dosegli s številnimi 
predstavitvami, na primer s programom za spodbujanje 
samostojne mobilnosti mladih, s projekti, ki denarno spodbujajo 
uporabo trajnostnih oblik vsakodnevnega prevoza v šolo ali 
na delo, kot tudi z ozaveščanjem o časovnih in zdravstvenih 
težavah in z resolucijo Državnega zbora Republike Slovenije 
o strategiji za povečano fizično aktivnost.
Potencialnim in obstoječim uporabnikom so bili namenjeni 
tečaji o varnosti otrok, staršev in ostarelih na kolesu, sejmi 
za izmenjavo koles, dnevi fizičnih dejavnosti in prehrane 
v Ljubljani in tekmovanja z naslovom “kolesarite za svoje 
zdravje” (cycling for your health). Poleg tega so bili organizirani 
informativni dogodki, namenjeni starejšim državljanom, 
mladim, družinam in osebam, ki se v šolo ali na delo peljejo z 
javnimi prevoznimi sredstvi.
V naslednjih dveh letih bodo izpeljane aktivnosti, kot na primer: 
ureditev pešpoti v Weizu (nov pristop za zniževanje dojemanja 
o prehojenem času in razdalji), postavitev informacijskega 
centra o mobilnosti na železniški postaji v Thunu, uvedba 
kartice SmartCard za kombinirano uporabo javnih prevozov 
in koles ter organizacija novega občinskega tekmovanja 
“kolesom najprijaznejša občina Bavarske” (bicycle friendliest 
Municipality of Bavaria). Poleg tega bo program “s kolesom 
na delo” (bike to work) razširjen na vsaj tri dodatne države s 
poskusnimi projekti v sklopu projekta VIANOVA.
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Okolje in kulturna dediščina

Ta prioriteta spodbuja preudarno upravljanje s krajino in s kulturno dediščino, 
varstvo okolja in preprečevanje naravnih nesreč.

V okviru te prioritete je bilo finan-

ciranih 24 projektov v skupni 

vrednosti približno 45,4 milijonov 

evrov; približno 20,3 milijonov 

evrov krije ESRR (Evropski sklad za 

regionalni razvoj).

Ukrep     3.1
Narava in viri, še posebej voda
Ta ukrep spodbuja ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, 
kot so tla in voda. Uravnoteženo ohranjanje in ovrednotenje 
naravnih in okoljskih virov bomo omogočili z uresničevanjem 
naslednjih ciljev: 

zmanjšati emisije v občutljive ekosisteme, kot so gorski 
gozdovi in vsi viri pitne vode;
izogibati se nekontroliranemu izkoriščanju vodnih virov 
in spodbujati modro upravljanje na različnih področjih 
(proizvodnja energije, namakanje, pitna voda, itd.).

Dobro upravljanje pokrajine in kulturne dediščine
Ta ukrep namerava s transnacionalnim sodelovanjem in 
ustvarjalnim nadaljnjim razvojem spodbujati dobro upravljanje 
z naravnimi in kulturnimi krajinami ter s kulturno dediščino. 
V bistvu te vrednote nikoli niso statične, temveč so podlaga 
za socialni in gospodarski razvoj. Še posebej na “Območju 
Alp” tvorijo bogat potencial za trajnostni turizem in hkrati 
pomembno prispevajo k lokalni in regionalni identiteti.
Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

izboljšati povezanost, ohranjanje in upravljanje ekosistemov 
in tradicionalnih krajin;
podpirati ohranjanje krajine ter uporabo tradicionalnih 
regionalnih produktov in njihovo izdelavo, da se zaustavi 
opuščanje zemlje;
zaščititi in izboljšati kulturno dediščino z zbiranjem in 
izmenjavo informacij, podatkov in dokumentacije;

ohranjati in razvijati regionalno raznolikost kulturnih vrednot 
in spodbujati aktivne izmenjave na različnih področjih 
kulturne dediščine;
ohranjati in upravljati tipične značilnosti krajine, ki se 
nanašajo tako na naravno kot na kulturno dediščino, npr. 
tradicionalna naselja in stavbe, zgodovinske poti, trdnjave 
itd., ter izvajati Evropsko konvencijo o krajini.

Sodelovanje na področju nevarnosti naravnih 
nesreč
Ta ukrep ima namen spodbujati transnacionalno sodelovanje, 
da bi dosegli skupno in jasno razumevanje pojava naravnih 
nesreč, upoštevajo se dejavniki kot so: raba tal in rastlinstva, 
vodni režim ter podnebne spremembe.
Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

izogniti se žrtvam in materialni škodi v naseljih zaradi 
ekstremnih naravnih nesreč z novimi kombiniranimi 
strategijami in tehničnimi rešitvami, napovedovanjem, kot 
tudi z ustvarjanjem varovalnih območij;
okrepiti in ohraniti gorske gozdove in njihovo zaščitno 
funkcijo;
analizirati tveganja zaradi naravnih in/ali od človeka 
povzročenih nesreč, predlagati tehnične izboljšave in 
preventivne strategije za tveganja in izboljšati informacije 
za prebivalstvo “Območja Alp” o naravnih tveganjih.

Ukrep     3.2

Ukrep     3.3
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ALPENCOM3.1
Alp environmental communication
Vzpostavitev mreže Alpskih zavarovanih območij (Alpine Protected Areas) za skupno 
strategijo komuniciranja in upravljanja.

Vodilni partner
Parc national des Ecrins 
– Réseau Alpin des Espaces 
Protégés

Drugi partnerji 
Provincia A. di Bolzano
NP Berchtesgaden
PN Gran Paradiso 
NP Hohe Tauern
PN Mont Avic
RP Škocjanske jame
Triglavski NP
PN Vanoise
Ville de Chambéry

Spletna stran projekta 
www.alpencom.org

Kontaktna oseba
Marie Stoeckel
Tel +33 (0)4 79 26 55 00
Fax +33 (0)4 79 26 55 01
marie.stoeckel@alparc.org

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
1.400.000

ESRR v EUR
750.000
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Namen projekta
Večja zavarovana območja (>100ha), ki krijejo 23% »Območja 
Alp« (na območju Alpske konvencije), so zelo pomembna za 
varstvo narave in ohranjanje biološke raznolikosti.
Partnerstvo projekta Alpencom je nastalo v okviru Mreže 
alpskih zavarovanih območij (Alpine Network of Protected 
Areas, ALPARC), ki je bila ustanovljena leta 1995. V sklopu 
Alpske konvencije učinkovito povezuje zavarovana območja 
za upravljanje naravne in kulturne dediščine.
V zadnjih desetih letih se je med upravitelji zavarovanih 
območij razvila tematska mreža, vendar je komunikacijska 
sredstva potrebno še okrepiti, da bi dosegli širšo javnost.
Poglavitna cilja projekta sta krepitev povezanosti, ki bi 
omogočila nastanek skupne identitete alpskih zavarovanih 
območij in razvoj skupne javne komunikacijske strategije o 
varstvu narave v Alpah.

Aktivnosti
Partnerstvo skuša okrepiti izmenjavo metod in znanja med 
upravitelji zavarovanih območij, da bi:

razvili učinkovite skupne strategije
spodbudili nastanek tematskih in prostorskih ekoloških 
omrežij in omogočili poklicno usposabljanje upraviteljev 
zavarovanih območij.

Poleg tega želimo s projektom razviti skupno komunikacijsko 
politiko za širšo javnost na podlagi različnih dejavnosti:

izoblikovanje enotnega komunikacijskega sistema za centre 
za obiskovalce (3D virtualni ogled zavarovanih območij)
uporaba skupnih orodij in strategij za boljše obveščanje 
medijev in javnosti o varstvu narave in občutljivosti gorskih 

ekosistemov ter o pomenu ohranjevanja kulturnega okolja z 
aktivno socialno-ekonomsko strukturo.

Projekt temelji na mednarodnem sodelovanju; uporablja 
obstoječo Mrežo alpskih zavarovanih območij in pospešuje 
sinergično delovanje med centri za obiskovalce zavarovanih 
območjih in politikami javnega obveščanja z razvojem 
prilagojenih skupnih orodij in komunikacijskih platform.
Mreža alpskih zavarovanih območij je stalna organizacija, ki 
bo omogočila nadaljevanje dejavnosti projekta Alpencom tudi 
po koncu Interreg projekta. Projekt Alpencom dejansko deluje 
kot pilotni projekt, ki celotni Mreži alpskih zavarovanih območij 
nudi nove možnosti za prihodnost.

Rezultati
Glavni dosežki projekta so izboljšana povezava med 
zavarovanimi območji, izboljšano obveščanje javnosti o 
»Območju Alp« in vključevanje novih zavarovanih območij v 
skupne dejavnosti.
Dosegli bomo predvsem naslednje:

boljše in usklajeno upravljanje naravnih virov in opredelitev 
skupnih pristopov za upravljanje v Alpah na podlagi skupnih 
seminarjev in izmenjave izkušenj;
skupne metodologije, podatkovne baze in kazalce za 
upravljanje naravnih virov;
dolgoročni izobraževalni program za upravljanje in varstvo 
alpskega in evropskega okolja;
organizacijo prvih tečajev;
razvoj dolgotrajnih skupnih orodij za obveščanje in 
komunikacijo, vključno s spletno komunikacijsko platformo;
obveščanje javnosti, medijev in nosilcev odločanja 
o strategijah za varstvo narave v Alpah s pomočjo 
komunikacijskih orodij;
razvoj medsebojno povezanih strategij za varstvo alpske 
krajine in trajnostno naravnano rabo tal znotraj in okoli 
zavarovanih območjih.

ALPENERGYWOOD
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ALPENCOM ALPENERGYWOOD 3.1

Vodilni partner
ITEBE - Institut Technique 
Européen du Bois Energie

Drugi partnerji 
AIEL

LEV Stmk 
Lk-Stmk 

Provincia di Biella 
Regione Lombardia 

Veneto Agricoltura 
HEF-FHR 

Gozdarski Inštitut 
Slobiom 
BUWAL 

Spletna stran projekta 
www.alpenergywood.org

Kontaktna oseba
Lamine Badji

Tel +33 (0)3 84 47 81 00
Fax +33 (0)3 84 47 81 19

lamine.badji@itebe.org

Trajanje
05.2003 – 05.2006

Skupni proračun v EUR
2.009.300

ESRR v EUR
851.000
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Namen projekta
Namen projekta je zbiranje in izmenjava znanja in prakse 
strokovnjakov, krajevnih skupnosti in prebivalstva devetih 
regij »Območja Alp« za promocijo naravnega krajevnega 
energetskega vira: lesne biomase. V sklopu projekta smo 
razvili dejavnosti za:

krepitev odnosov, komunikacije in povezave med 
strokovnjaki, lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom v zvezi 
z uporabo lesne biomase
dostop do tega znanja na mednarodnem spletnem 
strežniku
ozaveščanje javnosti o uporabi tega krajevnega 
energetskega vira
pripravo marketinške kampanje za podaljšanje obstoječe 
»Poti biomase« v Alpah (European wood energy Road© in 
the Alps)

Projekt nudi priložnost za izmenjavo izkušenj in pridobivanje 
novega znanja, kar bo omogočilo napredovanje pri fizičnem 
upravljanju »Območja Alp«.

Aktivnosti 
Uporaba lesne energije naj bi na »Območju Alp« omogočila:

krajevni razvoj in nastanek delovnih mest na podeželskih 
območjih (eno delovno mesto na vsakih 1000 m3 
uporabljenega lesa letno),
boljše vzdrževanje podeželskega prostora in krajine,
zmanjšanje krajevnega onesnaževanja zaradi zapuščenih 

lesnih odpadkov ali zaradi njihovega sežiganja na prostem,
dodatno podporo lesnemu sektorju nasploh,
izboljšavo energijske samozadostnosti regij,
večjo dinamičnost gospodarskega sektorja z močnim 
domačim potencialom in ustvarjanje bogastva,
izpolnjevanje zahtev zasedanj v Kyotu in Johannesburgu,
ukrepanje proti učinku toplogrednih plinov.

Rezultati
Na podlagi izmenjav med strokovnjaki bo mogoče predlagati 
rešitve za tehnične, gospodarske in pravne težave. Uporaba 
učinkovitih orodij, kot je na primer internet, omogoča 
ovrednotenje pridobljenega znanja in njegovo posredovanje 
javnosti: za ta sektor to ni bilo še nikdar storjeno.

Rezultat projekta je nadaljnji razvoj in za podaljšanje obstoječe 
»Poti biomase« v Alpah. Pot biomase je zelo učinkovito 
obveščevalno, prikazovalno in trženjsko orodje, o čemer smo 
se lahko prepričali v Franciji in Švici v sklopu predhodnega 
programa Interreg II. Kraji so dostopni vsem uporabnikom 
brez predhodne odobritve partnerjev; dostop je torej prost in 
na razpolago je vsa potrebna pomoč.

Oblikovane so bile ciljne skupine krajevnih strokovnjakov 
za nadaljnje usposabljanje (inženirji v pisarnah, tehniki v 
administraciji, gozdarji, inženirji ogrevalne tehnike, inštalaterji, 
razvojne agencije in svetovalci). Poleg omenjenega je na 
srednjih šolah potekalo več strokovnih izobraževanj (inženirji 
gozdarstva, termalnega turizma, prostorskega razvoja in 
tehniki) – vsaj 5 izobraževanj letno v posamezni regiji.

Alpenergywood dokazuje, da je mogoče ustvariti regionalno 
bogastvo na podlagi industrijske proizvodnje lesne biomase 
(združena proizvodnja polen, lesnih sekancev in peletov).

Skupaj za promocijo trajnostnih virov energije
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Alpine Windharvest3.1

Vodilni partner
Universität Salzburg

Drugi partnerji 
Provincia A. di Bolzano
AURE
RAEE
Salzachwind GesmbH
Suisse éole

Spletna stran projekta 
www.sbg.ac.at/pol/windharvest/

Kontaktna oseba
Lauber Volkmar 
volkmar.lauber@sbg.ac.at 

Trajanje
05.2002 – 05.2005

Skupni proračun v EUR
998.000

ESRR v EUR
389.000
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Namen projekta
Vetrna energija je postala ena vodilnih obnovljivih virov energije 
v nižinah, predvsem ob obali. Čeprav tudi na »Območju Alp« 
obstajajo nekatere izvrstne lokacije za izkoriščanje vetrne 
energije, nanje ni tako enostavno prenesti vsega znanja in 
izkušenj o tovrstni tehnologiji. Namen projekta je zapolniti 
vrzeli: upravam, ki se ukvarjajo s poselitvijo, prostorskim 
načrtovanjem, varstvom okolja in analizami o učinkih na 
okolje, potrebami cestnih in električnih omrežij in ustreznim 
urejanjem tarif na različnih ravneh primanjkujejo potrebne 
izkušnje; tako tudi podjetnikom, vlagateljem in proizvajalcem 
opreme, saj so za »Območje Alp« značilne posebne podnebne 
in geološke razmere. Zaradi tega so ekonomska tveganja 
višja, na območjih ni mogoče opravljati raziskav in načrtovati 
dejavnosti celo na zelo prevetrenih predelih. Majhno število 
obstoječih projektov na »Območju Alp« onemogoča izvajanje 
standardnih postopkov. Namen projekta je premostiti vse te 
težave. Osnovni cilj projekta je razviti in združiti znanje in 
izkušnje, ki so potrebne za razvoj, urejanje in izkoriščanje 
vetrne energije, enega najobetavnejših sodobnih obnovljivih 
virov energije v Alpah. Potrebno je združiti več znanstvenih 
strok. Te dejavnosti bodo na več ravneh vplivale na uprave 
(prostorsko načrtovanje, varstvo narave, vpliv na okolje, 
cestne in energetske omrežne infrastrukture in ustrezno 
urejanje tarif), kot tudi na podjetnike, morebitne vlagatelje, 
organizacije za varstvo okolja in domačine.

Aktivnosti
Možnosti za pridobivanje vetrne energije v Alpah so 
transnacionalnega značaja. Transnacionalno sodelovanje 
med znanstveniki in strokovnjaki naj bi privedlo do sinergije 
in vzajemnega zavedanja težav, do priprave podatkovnih 
sklopov, novih pristopov in rešitev za uprave in zasebnike. 
Skupni pristop držav in regij partneric bi moral spodbuditi 
usklajen evropski pristop in skupno medregijsko strategijo 
za pridobivanje vetrne energije na »Območju Alp«. Projekt 
podpira razvoj specifičnih lokacij, saj nudi dodatni pregled o 
ustreznih lokacijah.

Rezultati
Vzpostavitev in krepitev mreže partnerjev projekta Alpine 
Windharvest (vključno z zunanjimi strokovnjaki); seznam 
vseh obstoječih vetrnih elektrarn na »Območju Alp«; seznam 
tehnologij za odmrzovanje; vmesno poročilo o tehnoloških 
vprašanjih; stroškovno učinkovita metoda za določitev 
potencialnih lokacij za pridobivanje vetrne energije v Alpah 
na podlagi opredelitve čezalpskih kanalov in identifikacije 
večjega prevetrenega območja v predalpskem pasu; poročilo 
o obstoječih podatkih o meritvah prevetrenosti na gorskih 
območjih pri raznih krajevnih, regionalnih in zveznih agencijah 
(prva poročila o Štajerski, Vorarlbergu, Švici); zemljevid vetrov 
v alpskih regijah (v pripravi); opredelitev potencialnih lokacij 
za vetrne turbine; meritve prevetrenosti na pomembnih 
lokacijah (delni rezultati); poročilo o migraciji ptic in možnih 
ogroženih krajevnih vrstah v kraju Aineck v Salzburški regiji; 
razvoj računalniškega simulacijskega modela pri Pokrajinski 
agenciji za varstvo okolja in zaščito dela (Amt fur Luft und 
Lärm, ALL) v Bocnu - za oceno in opis emisij hrupa iz vetrnih 
turbin na »Območju Alp«; identifikacija hrupnih območij zaradi 
turbin; priprava računalniškega modela za simulacijo vidljivosti 
iz različnih lokalnih zornih kotov pri podjetju Salzachwind; 
poročilo o različnih političnih in pravnih podlagah in o njihovem 
pomenu za razvoj vetrne energije na »Območju Alp«; državna 
poročila o pravnih, družbenih, političnih in gospodarskih 
podlagah.

AlpNaTour
Razvoj informacijske baze o potencialu vetrne energije in potrebnih 
tehničnih, pravnih in družbeno-ekonomskih pogojih za njeno 
uporabo na »Območju Alp«.
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Alpine Windharvest AlpNaTour
Alps - Natura 2000 -Tourism

3.1
Projekt AlpNaTour se ukvarja s povezovanjem interesov turističnega in rekreacijskega sektorja v sklopu načrta 

za upravljanje območij Natura 2000, da bi podprl trajnostni razvoj na »Območju Alp«.

Vodilni partner
Universität für Bodenkultur, 

Wien, Department für Raum, 
Landschaft und Infrastruktur, 

Institut für Landschafts-
entwicklung, Erholungs- und 

Naturschutzplanung

Drugi partnerji 
EURAC

Land Niederösterreich 
Gozdarski Inštitut 

SLU 
Univ. BOKU Wien, IVFL 

Spletna stran projekta 
www.alpnatour.info

Kontaktna oseba
Ulrike Pröbstl

Tel +43 (0)1 47654 7207
 Fax +43 (0)1 47654 7209

info@alpnatour.info

Trajanje
01.2005 – 12.2006

Skupni proračun v EUR
914.124

ESRR v EUR
484.569
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Namen projekta
Za »Območje Alp« je značilno dobro ohranjeno naravno 
okolje in velika raznolikost obstoječih živalskih in rastlinskih 
vrst. Ta predel vsako leto privabi več kot 120 milijonov turistov, 
zaradi česar so Alpe med najpomembnejšimi območji za 
oddih in rekreacijo v Evropi. Občutljivost alpskih habitatov in 
biotopov ter izpostavljenost mnogih vrst zunanjim motnjam 
lahko privedeta do možnih konfliktov zaradi različnih načinov 
izrabe tal na tem območju, predvsem če pomislimo na turizem 
in varstvo okolja. Načrt za upravljanje območij Natura 2000 je 
primerno sredstvo za reševanje tovrstnih težav.

Aktivnosti
V prvem delu projekta poteka primerjava trenutnih procesov 
načrtovanja upravljanja območij Natura 2000 v vseh državah 
partnericah in v Franciji, upoštevajoč posamezne regionalne 
značilnosti in predpise. Potrebno je opredeliti najboljše 
prakse in jih predstaviti kot vzorčne primere. V drugi fazi 
projekta poteka izvajanje načrtov za upravljanje na testnih 
območjih v državah partnericah. Ti načrti omogočajo razvoj in 
preizkušanje novih metod udeležbe drugih akterjev, predvsem 
podjetnikov in drugih interesnih skupin s področja turizma. 
Dodatni namen projekta AlpNaTour je učinkovito in smotrno 
zbiranje podatkov o počitniških dejavnostih glede na pretok 
obiskovalcev in njihovo prostorsko razporeditev. Za to bodo 
uporabljene tehnike za daljinsko zaznavanje in GPS. Vse 

izkušnje, ki so jih partnerji pridobili med pripravo načrta za 
upravljanje območij Natura 2000, in različne metode zbiranja 
podatkov so osnova za okvirni načrt upravljanja. 

Rezultati
Projekt AlpNaTour znatno prispeva k trajnostnemu razvoju 
na »Območju Alp« in k usklajenemu izvajanju smernic 
programa Natura 2000 Evropske Unije. Primerjava smernic 
in delovnih pripomočkov za postopek načrtovanja upravljanja 
se v številnih državah zaključuje. Trenutno se testni načrti 
upravljanja pripravljajo v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji: 
živalske in rastlinske vrste in njihovi habitati so opredeljeni, 
podatki o obiskovalcih testnih območij so v nadzorni fazi. 
Na podlagi tega bo mogoče izvesti analize tveganja na teh 
območjih. V sodelovanju z vsemi povezanimi akterji je treba 
ukrepe upravljanja razviti in združiti z načrti za upravljanje 
območij Natura 2000. Hkrati se na testnih območjih preizkušajo 
številne metode nadzorovanja in merjenja rekreacijskih in 
turističnih dejavnosti, da bi ocenili njihovo učinkovitost in 
smotrnost. Poleg tega se projekt ukvarja z metodologijo 
načrtovanja, predvsem za sodelovanje javnosti. S končnimi 
rezultati bodo pripravljene smernice in kontrolni seznami za 
postopek načrtovanja upravljanja območij Natura 2000, na 
katerih sta prisotni turistična in rekreacijska dejavnost.
Posvet na temo “Turizem in varovana območja” je potekal 
novembra 2005 na Dunaju, medtem ko se bo zaključni posvet 
o projektu AlpNaTour odvijal oktobra 2006 v Bocnu.

Copyright Picher

Copyright Wirth
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ALPRESERV 
Sustainable Sediment Management of Alpine Reservoirs considering 
ecological and economical aspects
Strategije ravnanja s plavinami za ohranjanje potrebne prostornine za poplavno varnost, 
varstvo vodnih virov ali hidroenergetiko.

3.1

Vodilni partner
Universität der 
Bundeswehr München

Drugi partnerji 
Land Steiermark
Provincia A. di Bolzano
St MUGV
TU Graz
ÖVÖU
Verbund - AHP AG
CESI Ricerca S.p.A
Provincia di Belluno
Univ. di Trieste
SJE GmbH
Univ. v Ljubljani
EPFL
FMG SA
SFH - Canton du Valais
SWV

Spletna stran projekta 
www.alpreserv.org

Kontaktna oseba
Sven Hartmann
Tel +49 (0)89 6004 2618
Fax +49 (0)89 6004 3858
sven.hartmann@unibw-muenchen.de  
alpreserv@gmx.de

Trajanje
01.2003 – 12.2006

Skupni proračun v EUR
3.050.350 

ESRR v EUR
1.282.675 
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Namen projekta
Gospodarjenje z vodo, ki je neprecenljiv naravni vir, v alpskem 
okolju zagotavljajo številni vodni zadrževalniki. Sedimente, ki 
nastajajo zaradi geomorfoloških procesov, odnašajo reke in jih 
nalagajo v vodne zadrževalnike. Njihova uporabna prostornina 
se zmanjšuje, kar vpliva na razpoložljivost vode, na poplavno 
varnost in na proizvodnjo energije v vodnih elektrarnah. 
Posledično pomanjkanje plavin v nižjih plasteh pa negativno 
vpliva na ekološko raznolikost, na stabilnost rečnih strug in na 
podtalnico. Namen projekta je primerno ravnati s plavinami 
na podlagi izkušenj, pridobljenih na državni ravni in opredeliti 
transnacionalne smernice, upoštevajoč evropske smernice 
za vodo (Water Framework Directive) in potrebe prostorskega 
razvoja. Tako bomo ohranili obstoječe vodne zadrževalnike 
in preprečili prekomerno izkoriščanje virov in gradnjo novih 
zadrževalnikov.

Aktivnosti
Z izgradnjo novih zadrževalnikov v sicer občutljivem alpskem 
okolju ali s krepitvijo nasipov in jezov ob rekah in mestih bo moč 
kljubovati izgubi prostornine, vendar bi to pomenilo uporabo 
dragocenih zemljišč. Najprej je potrebno zmanjšati sedimentacijo 
in ohraniti uporabno prostornino. Če je do sedimentacije že prišlo 
ali je ni mogoče preprečiti, je potrebno izvesti izkopavanje – na 
primer z izplakovanjem ali mehansko odstranitvijo. Te metode so 
drage in bi lahko zelo negativno učinkovale na občutljivo alpsko 
okolje. Če pa tega ne opravimo, bo izgubljena prostornina pomenila 
pomanjkljivo varstvo pred poplavami, neustrezno dobavo vode 
in izgubo hidroenergetskega potenciala. Ker je preprečevanje 
poplav ena najpomembnejših nalog in v velikem interesu 
javnosti, so potrebne transnacionalne strategije za trajnostno 
ravnanje s plavinami. To bi omogočilo dinamično ravnovesje za 

preprečevanje sedimentacije v vodnih zadrževalnikih in procesov 
razvrednotenja rek v predalpskem pasu, s čimer bi zmanjšali 
nevarnost poplav in preprečili precejšnjo škodo na infrastrukturi 
in zasebni lastnini.

Rezultati
V Nemčiji, Avstriji, Italiji in Švici je bilo za preprečevanje 
sedimentacije v zadrževalnikih vode opravljenega že veliko 
dela. Različne izkušnje, pridobljene na »Območju Alp«, bodo 
združene v izčrpnem priročniku o procesu sedimentacije plavin, 
kar bo omogočilo boljše usposabljanje uprav, pristojnih za vodne 
vire, lokalnih upraviteljev in zasebnikov. Obenem je potrebno 
sprožiti informacijsko kampanjo za ozaveščanje javnosti o potrebi 
po trajnostnem ravnanju s plavinami kot pomembnem delu za 
preprečevanje poplav. Pilotni projekti potekajo na sedmih značilnih 
alpskih zadrževalnikih vode: nahajajo se tako v visokogorskih 
regijah, kjer so pod neposrednim vplivom dejavnosti ledenikov, kot 
tudi ob rekah v predalpskem pasu; zajemajo torej celotno območje, 
kjer sedimentacija povzroča težave. Dejavnosti so osredotočene 
na različne strategije za prenos ali odstranitev sedimentov v 
večjem obsegu ob upoštevanju občutljivosti alpskega okolja. 
Novi in inovativni pristopi (npr. gostotni tokovi) bodo preizkušeni 
v normalnih okoliščinah po manjših konstrukcijskih spremembah 
(npr. zaščitni zidovi, razpršilniki zračnih mehurčkov). Merili bomo 
tudi biotske in nebiotske parametre, za kar bomo izkoristili 
izkušnje raznih držav in sodelujočih uprav. Pomembne podatke 
bomo pridobili z informacijami o poskusih za odstranitev plavin 
na celotnem “Območju Alp”, predvsem v Italiji. Intenzivna 
meddržavna izmenjava znanja zagotavlja zanesljive rezultate 
in primerjavo njihove učinkovitosti. Pripravljena bo podatkovna 
baza o različno geometrijsko zasnovanih zadrževalnikih vode, ki 
delujejo na različne načine. Trdno sodelovanje med partnerji bo 
omogočilo, da zbiranje podatkov razširimo tudi na nadzorovalne 
postaje. Številni operativni modeli, ki so že v uporabi, bodo 
partnerjem nudili simulacijske rezultate pilotnih projektov. Ob 
pomoči nadzorovalnih postaj bo mogoče preveriti učinkovitost 
in vzdržnost ukrepov. Z ekološkimi opazovanji (npr. habitati rib) 
bodo zbrane informacije o učinkih na okolje.

FORALPS 
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ALPRESERV FORALPS 
Meteo-Hydrological Forecast and Observations for 
improved water resource management in the ALPS

Prispevki meteorologije in klimatologije k trajnostnemu upravljanju naravnih virov, predvsem vode.

3.1

Vodilni partner
Università di Trento

Drugi partnerji 
Provincia A. di Bolzano

Provincia A. di Trento
ZAMG Steiermark

ZAMG Kärnten
ZAMG Tirol und Vorarlberg

ZAMG-WNB
ARSO
APAT

ARPA Veneto
ARPA FVG

ARPA Lombardia
Regione A.Valle d´Aosta

Spletna stran projekta 
www.foralps.net

Kontaktna oseba
Dino Zardi 

Tel +39 0461 882682
Fax +39 0461 882649

foralps@unitn.it

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
2.700.000

ESRR v EUR
1.400.000

I

I
I
A
A
A
A
SI
I
I
I
I
I

Namen projekta
Zaradi porajajoče se zavesti o vrednosti naravnih virov na 
»Območju Alp« so javne oblasti in lokalne skupnosti postale 
bolj zahtevne glede njihovega trajnostnega upravljanja, v prvi 
vrsti glede upravljanja vodnih virov. Da bi se prilagodili tem 
zahtevam, je treba upoštevati razne naravne procese, med 
katerimi so atmosferski, hidrološki in geografski dejavniki, ki 
vplivajo na vodni ciklus. Teh dejavnikov ni mogoče upoštevati 
le znotraj državnih meja, temveč se je treba z njimi soočati 
skupaj z okoliškimi regijami in državami.
Ti problemi predstavljajo pravi izziv in zahtevajo skupne 
naložbe in trud vseh regij. Namen projekta FORALPS je 
izboljšati razumevanje, nadzorovanje in napovedovanje teh 
procesov. Za prenos novosti iz znanosti na operativne javne 
službe v alpskih regijah je potreben dodatni trud in naložbe v 
tehnologijo in človeške vire na transnacionalni ravni. 

Aktivnosti
S projektom bodo izboljšani in usklajeni instrumenti za 
podporo pri upravljanju naravnih virov (predvsem vode) na 
»Območju Alp«. Ta cilj bomo dosegli z uporabo inovativnih 
tehnik za nadzorovanje meteoroloških in hidroloških procesov 
in za rekonstrukcijo njihovega razvoja skozi čas.
Območja, za katera so pristojni partnerji projekta, zajemajo 
ves srednji in vzhodni predel Alp, kjer se območja raznih 
regij in držav prepletajo: zato je potreben transnacionalni in 
medregijski pristop k projektnim aktivnostim.

Pripravljene in analizirane bodo podnebne podatkovne 
baze spremenljivk, vezanih na preskrbljenost z vodnimi 
viri. Opravljene bodo pilotne dejavnosti na izbranih ciljnih 
območjih, na primer uporaba mikroradarjev in numeričnih 
modelov meteoroloških procesov količine in odtoka padavin. 
Te aktivnosti bodo opravljene pred operativnimi ukrepi.
Ocena družbenega in finančnega učinka izboljšanjih 
meteoroloških in hidroloških informacij bo spodbudila uvedbo 
najboljših praks za trajnostno prostorsko planiranje.

Rezultati
V sklopu projekta FORALPS bomo digitalizirali meritve 
dnevnih padavin, snega in temperaturnih razlik, jih dopolnili 
z zgodovinskimi podatki, jih preverili in uskladili za pripravo 
bogate in homogene podnebne podatkovne baze.

Polega tega bosta na izbranih ciljnih območij potekala razvoj 
in preverjanje inovativnih mikroradarskih prototipov z visoko 
resolucijo za nadzorovanje padavin v ozkih dolinah.

Po preverjanju številnih že obstoječih verifikacijskih shem bo 
v sklopu projekta FORALPS opredeljena in sprejeta skupna 
verifikacijska shema za preverjanje količinskih modelov 
vremenskih napovedi.

V sklopu projekta FORALPS bodo meteorološki in hidrološki 
modeli združeni, umerjeni in preizkušeni v izbranih porečjih za 
količinsko oceno preskrbljenosti vodnih virov alpskih povodij. 
Na testnih področjih bo preverjen tudi učinek hidravličnih 
izvedbenih del na površinski odtok in preskrbljenost vodnih 
virov.

Projekt FORALPS bo ocenil potencialno ekonomsko vrednost 
izboljšanih vremenskih informacij za civilno zaščito, upravljanje 
z vodnimi viri (proizvodnja elektrike) in za turizem.
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Living Space Network3.1
Drafting and adopting joint practicable concepts for the preservation, development and 
networking of selected living spaces of significance to the EU,
taking Natura 2000 into special account
Namen projekta je odpreti nove čezmejne tematske poti. Pri projektu sodeluje več kot 60 mednarodnih 
strokovnjakov različnih strok.

Vodilni partner
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Drugi partnerji 
Land Salzburg
Land Tirol
Land Vorarlberg
MLR Baden-Württemberg
Provincia A. di Trento
Provincia A. di Bolzano
Cantone Ticino
Kanton St Gallen
Kanton Graubünden

Spletna stran projekta 
www.livingspacenetwork.bayern.de

Kontaktna oseba
Hans-Dieter Schuster
Tel +49 (0)89 9214 3253
Fax +49 (0)89 9214 3497
hans-dieter.schuster
@stmugv.bayern.de

Trajanje
05.2003 – 12.2005 

Skupni proračun v EUR
300.000 

ESRR v EUR
124.500 
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Namen projekta
razgrniti obstoječe dejavnosti za povezovanje življenjskega 
prostora mrežo v državah partnericah in pripraviti osnutek 
„čezmejne strategije za povezovanje v mrežo” na podlagi 
obstoječih zavarovanih območij in ogroženih habitatov
razviti pilotne projekte, osredotočene na „Čezmejne alpske 
tekoče vode” (”Cross-Frontier Alpine Running Waters“) in na 
„Varstvo čezmejnih populacij netopirjev v Alpah” (”Protection 
of Cross-Frontier Bat Populations in the Alps“), da bi našli 
rešitve za specifične povezovalne ukrepe 
združiti akterje, ki se ukvarjajo s težavami, vezanimi na 
življenjski prostor (npr. uprave, znanstvene institucije, 
združenja in zasebniki), in ustvariti nove oblike čezmejnega 
sodelovanja
sporočiti rezultate projekta zainteresiranim organizacijam 
v alpskih regijah (npr. krajevnim upravam, specializiranim 
organizacijam, znanstvenim institucijam, združenjem) z 
multimedijskimi orodji (spletna stran, tiskovine, seminarji).

Aktivnosti
„Varstvo netopirjev v Alpah” (Alpine Bat Protection)

„Čezmejno varstvo netopirjev v alpski dolini Rena” (Cross-
border bat protection in the Alpine Rhine Valley) med 
kraji Graubünden, St. Gallen, Vorarlberg in kneževino 
Lihtenštajn:

razvoj koncepta čezmejnega lovskega habitata za 
določene vrste netopirjev
usklajevanje čezmejnih varstvenih ukrepov med temi 
državami
usklajevanje raznih strategij za varstvo narave in rabo tal

„Alpske tekoče vode” (Alpine Running Waters)
„Optimiranje črpanja vode za pripravo umetnega snega v 
kraju Vorarlberg, Lech” (Optimisation of water extraction for 
snowmaking systems in Vorarlberg, Lech)

koncept nudi rešitve, ki bi zagotovile daljšo sezono za 
pripravo umetnega snega in pripravo zbiralnika vode, v 
katerem bi se voda zbirala v obdobjih močnih padavin. 

Koncept je bil za razpravo in uresničitev predstavljen 
državni vladi in krajevnim upravam.

„Koncept paše za dolino reke Lech na Tirolskem” (Pasture 
concept for the Lech Valley in Tyrol)
Med skupnimi razpravami z lastniki zemljišč in kmetovalci 
smo razvili:

splošne koncepte za obravnavana območja
ukrepe za izboljšanje pogojev znotraj življenjskega 
prostora

To bo uresničeno s programom ÖPUL (Austrian Programme 
for the Agricultural Environment/ Avstrijski program za 
kmetijsko okolje).

Rezultati
„Lechfloss 2005”

med majem in oktobrom 2005 si je pod vodstvom 
strokovnjakov nekaj tisoč udeležencev, med katerimi so bili 
otroci iz vrtcev in šol, ogledalo več kot 80 naravnih poti

„Koncept obveščanja in nadzorovanja obiskovalcev za 
varstvo ptic, ki gnezdijo na tleh, v dolini reke Lech na 
Bavarskem” (Information and visitor control concept for the 
protection of gravel-nesting bird types in the Lech Valley in 
Bavaria)
„Mednarodni kongres – Varstvo alpskih netopirjev” 
(International Congress – Alpine Bat Protection), 28. in 29. 
aprila 2005 v kraju Trient (Švica)

preko 100 udeležencev iz alpskih držav
za šole in vrtce so med obema dnevoma potekale 
informativne delavnice o netopirjih

MONARPOP

Copyright UMG Umweltbüro, Grabher
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MONARPOP 3.1
Monitoring in the Alpine region for persistent and other organic pollutants

Izmeriti in zmanjšati vnos nevarnih kemikalij v Alpe.

Vodilni partner
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 

Drugi partnerji 
StMUGV 

Umweltbundesamt
Umweltbundesamt

GSF
ARPA Lombardia

ARPA Veneto
Gozdarski Inštitut 

BUWAL

Spletna stran projekta 
www.monarpop.at

Kontaktna oseba
Peter Weiss

Tel +43 (0)1 31304 3430
Fax +43 (0)1 31304 3700

peter.weiss@umweltbundesamt.at

Trajanje
07.2003 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
1.845.499

ESRR v EUR
699.851

Namen projekta
Prvi rezultati projekta so pokazali, da so Alpe pravo odlagališče 
škodljivih  organskih  onesnaževal (obstojna organska 
onesnaževala (POP), kot so dioksin, DDT, ipd.), čeprav se 
glavni onesnaževalci nahajajo zunaj alpskega območja. Problem 
obstojnih organskih onesnaževal je tako pereč na mednarodni 
ravni, da sta bila pred nedavnim podpisana mednarodna protokola 
za zniževanje emisij teh sestavin: protokol Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo (UN-ECE) in Stockholmska 
konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih v sklopu 
Programa Združenih narodov za okolje (UNEP).
Te snovi se kopičijo v (človekovih) prehranjevalnih verigah, so 
toksične za organizme in se zbirajo pretežno v hladnih predelih, 
zato so zelo nevarne za občutljivo »Območje Alp«. Zaradi tega 
je potrebno: 1) pridobiti informacije o količini obstojnih organskih 
onesnaževal v Alpah; 2) pripraviti skupne transnacionalne pristope 
za njihovo nadzorovanje in za izvajanje potrebnih ukrepov. S 
projektom MONARPOP naj bi prvič izmerili količino obstojnih 
organskih onesnaževal v Alpah. S širjenjem teh informacij, 
ozaveščanjem prebivalstva in izvajanjem potrebnih ukrepov naj bi 
preprečili nadaljnji vnos teh škodljivih snovi v alpski ekosistem.

Aktivnosti
Pripravljena je bila mreža gozdnih površin v Alpah glede na 
njihovo nadmorsko višino, da bi pridobili vzorec regionalne 
in višinske razpršenosti obstojnih organskih onesnaževal na 
»Območju Alp«. V Avstriji, Nemčiji, Italiji, Sloveniji in Švici je 
bilo izbranih 40 težko dostopnih alpskih lokacij. Med temi jih 
šest predstavlja vzorce območij s podobno nadmorsko višino za 
preverjanje vertikalne spremembe nivoja obstojnih onesnaževal. 
Tri lokacije nad zgornjo gozdno mejo, ki so opremljene s številnimi 
merilnimi napravami, nudijo podatke o zraku in o vnosu skozi vse 
leto. Nanos obstojnih organskih onesnaževal v gorske gozdne 
ekosisteme preverjamo z merjenjem njihove koncentracije v 
zraku (z uporabo aktivnih, specifično usmerjenih, in pasivnih 
naprav za vzorčenje), v nanosih, smrekovih iglicah, vzorcih 
zemlje in humusu. S kemijskega vidika je projekt MONARPOP 
osredotočen na večino 12 najnevarnejših snovi, med katerimi je 

dioksin. Nekatere vzorce pregledujemo, da bi pridobili podatke 
o učinkih onesnaževal na okolje. Projekt bo potekal v različnih 
fazah; predvidene so tudi obveščevalne dejavnosti, da bi 
informacije o rezultatih dosegle ciljne organizacije (krajevne in 
državne oblasti, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z okoljem, 
industrijo, kmetijstvom in turizmom, institucije EU in ZN, ki se 
ukvarjajo z obstojnimi organskimi onesnaževali, in širšo javnost). 
Tako bo javnost izvedela, kateri ukrepi so potrebni, da izboljšamo 
trenutno stanje in »Območje Alp« tudi v bodoče obvarujemo pred 
težko razgradljivimi snovmi.

Rezultati
Rezultati projektnih aktivnosti bodo osnova za ocenjevanje 
obremenitve alpskega območja z obstojnimi organskimi 
onesnaževali. Projekt MONARPOP bo nudil informacije o teh in 
drugih organskih onesnaževalih glede na:

razdaljo, ki snovi krijejo, da dosežejo oddaljene alpske regije;
prevladujoče smeri, iz katerih izvirajo;
njihovo količino na alpskem območju, vključno z razlikami med 
regijami;
spremembo koncentracije sorazmerno z nadmorsko višino;
trenutno prisotne količine v gozdovih alpskega območja;
možne biološke učinke že odkritih nanosov škodljivih snovi.

Ta ocena je potrebna za ozaveščanje prebivalstva in za pripravo 
ukrepov, s katerimi bi obvarovali alpski ekosistem pred nanosom 
obstojnih organskih onesnaževal. Dosežke in rezultate bomo širili 
in objavili, da bodo informacije na razpolago vsem zainteresiranim 
organizacijam in nosilcem odločitev. Podatke in rezultate bomo 
na primer uporabili za izvajanje Konvencije programa Združenih 
narodov za okolje o obstojnih organskih onesnaževalih.

Copyright UMG Umweltbüro, Grabher
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ALPTER3.2
Terraced landscapes of the Alpine arc 
Projekt za ohranjanje terasaste krajine v Alpah kot način podpore gorskim perifernim območjem.
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Vodilni partner
Regione Veneto

Drugi partnerji 
Regione Liguria
Regione A. Valle d´Aosta
IREALP
Univ. BOKU Wien
ADI
Univ. v Ljubljani
Regione Bregaglia

Spletna stran projekta 
www.alpter.net

Kontaktna oseba
Luca Lodatti
Tel +39 041 279 2070
info@alpter.net

Trajanje
12.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
1.208.150

ESRR v EUR
618.825

Namen projekta
Kmetijske terase so pogosta oblika uporabe zemljišč na 
različnih območjih v Alpah s podobnimi morfološkimi in 
kulturnimi značilnostmi. Znanstvene in vladne institucije 
se dolgo niso ukvarjale s kmetijskimi terasami: začeli so jih 
proučevati šele potem, ko je njihovo opuščanje in propadanje 
povzročilo prve nepričakovane posledice. Interreg projekt 
ALPTER je nastal na podlagi zahteve prebivalstva in institucij 
po poskusnih ukrepih za zaviranje opuščanja kmetijskih teras. 
Gre za obsežen problem, ki povzroča izgubo produktivnih 
zemljišč in povečuje možnost geoloških tveganj ter predstavlja 
nevarnost za biološko raznolikost in kulturno dediščino. 
Problem je tako pereč, da je pritegnil pozornost mednarodnih 
organizacij kot sta UNESCO in FAO.

Aktivnosti
V sklopu projekta, ki bo potekal na celotnem Območju Alp – 
od slovenskih Brd do francoskih Obmorskih Alp – bomo zbirali 
območno znanje, razvijali inovativne tehnologije in uresničevali 
pilotne aktivnosti za oživitev kmetijske proizvodnje. Namen je 
pospešiti obuditev in spodbuditi prebivalstvo k trajnostnemu 
upravljanju svojega območja. Z istim ciljem bo vzpostavljena 
mreža za promocijo izmenjave znanja in aktivnega 
sodelovanja, ki bo povezovala razne subjekte, zainteresirane 
za to problematiko.
Postopna strategija projekta:

opredelitev standardne metode za analizo teras; 
znanstveno raziskovanje in nadzorovanje predelov na 
poskusnih območjih; 

proučevanje tehnologij za terasiranje; 
priprava primerov fizične obnove;
vzpostavitev mreže institucij, ki so soudeležene pri procesu 
obnove.

Rezultati
”Atlas terasastih pokrajin“, publikacija, s katero bo 
predstavljen problem teras na podlagi projektnih raziskav.
”Priročnik za obnovitev kmetijskih teras“, v katerem bodo 
nakazane rešitve za interesne skupine kmetijskega 
sektorja.
Tehnični načrti za obnovitev, delovno gradivo za mnoga 
območja v sklopu alpske regije.
5 poskusnih akcij za obnovo, ki bodo nudile primer ponovne 
produktivne uporabe teras.
”Omrežje terasastih pokrajin“, spletno omrežje za promocijo 
sodelovanja med različnimi ciljnimi skupinami, ki jih zanima 
ta problematika.

CRAFTS 
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Vodilni partner
Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia

Drugi partnerji 
GAL Appen. Genovese

Regione Lombardia
METRO

Regione Piemonte
SIR 

Regione A. Valle d’Aosta
KS Solkan

MONG
RIRDS, Solkan

SLŠ NG
GLATI Ticino 

Spletna stran projekta 
www.craftsproject.org 

Kontaktna oseba
Marina Bortotto 

Tel +39 0432 555111
 Fax +39 0432 555140

marina.bortotto@regione.fvg.it

Trajanje
12.2002 – 12.2005

Skupni proračun v EUR
1.929.000

ESRR v EUR
924.500 

CRAFTS 3.2
Cooperation among regions of the Alps to forward trans-sector 

and transnational synergies
Razvoj medsebojnega sodelovanja med tradicionalnimi umetnostnimi in obrtniškimi dejavnostmi in 

turističnim sektorjem »Območja Alp« za pospešitev razvoja lokalne mikroekonomije.

SI
SI

CH

Namen projekta
Kulturni dediščini alpskih regij je pretilo izginotje zaradi 
upadanja števila prebivalcev, korenitih družbenih sprememb 
in predvsem zaradi tehnološkega napredka: tradicionalna 
obrt, tehnike in strokovno znanje, ki so bile podlaga gorskega 
gospodarstva, so bile skoraj popolnoma opuščene, zelo težko 
pa je spodbuditi njihov prenos na mlajše generacije. Obrtniška 
kultura in tradicionalne metode so edinstvena dediščina, ki 
jo je treba ohraniti in iz nje ustvariti gospodarsko priložnost 
za alpsko območje: to naj bi omogočili z eksperimentalnimi 
metodami in razvojem sodelovanja s turističnim sektorjem, da 
bi se področje okrepilo, da se njegovi prebivalci ne bi odselili 
in da bi izboljšali lokalne storitve.

Aktivnosti
Uspeh projekta zagotavljajo strategije in ukrepi, ki so bili 
izvedeni v dobi treh let: 1) priprava pilotnih projektov za 
oživitev vasi, vključenih v projekt, na podlagi opredeljenih 
modelov medsebojnega dopolnjevanja umetniško-obrtniškega 
in turističnega sektorja; 2) ponovno odprtje obrtniških delavnic 
za proizvodnjo, razstavljanje in prodajo izdelkov (upravljali 
jih bodo domači obrtniki) in ustanovitev novih podjetij; 
3) izmenjave med “mojstri obrtniki” iz držav partneric za 
izmenjave različnih obdelovalnih tehnik; 4) spodbujanje 
generacijskega prenosa znanja z načrtovanjem tečajev za 
mlade v sodelovanju z vsemi partnerji; 5) organizacija krajših 

tečajev o raznih obrtnih tehnikah za turiste v obrtniških 
delavnicah; 6) organizacija tematskih razstav, sejmov in 
prireditev za promocijo tradicionalne alpske umetnosti in 
obrti; 7) organizacija Mednarodnega sejma lesa; 8) postavitev 
razstavnih prostorov; 9) širjenje rezultatov.

Rezultati
S projektom je bila pripravljena metodologija za opredelitev 
in razvoj sodelovanja med tradicionalnim umetniško-obrtnim 
sektorjem in turističnim sektorjem alpskega območja, da 
bi ohranili in okrepili dediščino obrti in zagotovili ustrezen 
dohodek prebivalcem tega območja. Partnerji projekta so 
razvili 5 pilotnih projektov: 1) ponovno odprtje obrtniških 
delavnic za proizvodnjo, razstavljanje in prodajo izdelkov, 
ki jih upravljajo domači obrtniki; 2) ureditev Poti konoplje s 
poljem, pripravljenim za setev, in ekološkim muzejem; 3) 
Muzeji podjetij: mreža muzejev o manj razširjenih obrtniških 
dejavnosti; 4) Mednarodni sejem lesa v Grenoblu: evropski 
sejem za lesni sektor; 5) turistični itinerarij, ki ponovno odkriva 
obrtniško tradicijo omenjenega območja.
Poleg tega so partnerji projekta CRAFTS pripravili spletno 
stran (www.craftsproject.org), na kateri lahko najdete vse 
potrebne podrobne informacije o ciljih projekta, metodologiji, 
pilotnih projektih, rezultatih, partnerstvu, sporočila za javnost, 
publikacije in dogodki, ki bodo potekali v sklopu projekta.
Trenutno metodologija projekta CRAFTS ponuja in oblikuje  
temelje za definicijo pravil in predpisov glede tradicionalne 
odličnosti pri izdelavi umetnin in obrtniških izdelkov. Upravni 
organi vsake regije partnerice obenem uporabljajo rezultate 
pilotnih projektov za oblikovanje strategij, ki bodo zagotovile 
trajnostni razvoj. Na splošnejši ravni pripravljajo posebne 
zakonske osnutke za podporo družbeno in gospodarsko 
obrobnim predelom Alp. Rezultati projekta so poleg tega 
tudi podlaga za načrte medsebojnega usklajevanja z drugimi 
sektorji, kot sta na primer kmetijstvo in trgovina na drobno.
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CulturALP3.2
Knowledge and Enhancement of Historical Centres and 
Cultural Landscapes in the Alpine Space
Projekt je osredotočen na sistem zgodovinskih alpskih naselij, ki so pomembna dediščina tako 
za krajevno kulturo kot za evropsko identiteto.
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Vodilni partner
Regione Lombardia

Drugi partnerji 
LISKE
Région PACA
Regione A. FVG
Regione A. Valle d´Aosta
Regione Piemonte
Kanton Graubünden

Spletna stran projekta 
www.culturalp.org

Kontaktna oseba
Mario Pascucci
Tel +39 02 6765 8693 
Luisa_pedrazzini
@regione.lombardia.it 
mario_pascucci
@regione.lombardia.it

Trajanje
09.2002 – 06.2005

Skupni proračun v EUR
1.665.000

ESRR v EUR
767.500

Namen projekta
Danes življenje na goratih območjih ni nič lažje kot je bilo nekoč 
in zgodovinski sistem poselitve kaže, kako so se skupnosti, 
ki so na teh območjih živele po svoji izbiri ali po sili razmer, 
prilagodile temu življenju in neprestano skušale izboljšati 
kakovost življenja kljub težavam, ki so na teh območjih 
prisotne. “Območje Alp” je znano po vsem svetu po svojih 
naravnih značilnostih, manj pa po svoji kulturni dediščini, ki si 
nedvomno zasluži enako pozornost. To je izhodišče projekta 
CulturALP; namen projekta je promocija pomena in krepitev 
gorskih zgodovinskih naselij.

Aktivnosti
vzpostavitev območnega informacijskega sistema (GIS, 
Geografski informacijski sistem)
prototip Sistema za podporo pri odločanju (Decision Support 
system, Heri DSS), namenjenega zgodovinskim alpskim 
središčem
opredelitev skupnih kazalcev in ‘SWOT analiza’ za 
spobujanje medsebojno povezanih ukrepov in krepitev 
alpskih zgodovinskih naselij
priprava medsebojno povezanih operativnih orodij za 
ukrepe v alpskih zgodovinskih naseljih na raznih ravneh 
pristojnosti
uvajanje najboljših praks na pilotnih območjih
spletna stran projekta
vključevanje lokalnih akterjev in oblasti
uporaba metodologij in študij, izvedenih med projektom, na 
pilotnih območjih in opazovanje učinkov
učinek na metodologije na območjih, kjer so bile uvedene 
najboljše prakse

Rezultati
Transnacionalni projektni odbor (Transnational Project 
Board) bo nadaljeval s svojimi dejavnostmi, kar bo omogočilo 
promocijo regionalnih in lokalnih političnih smernic, ki 
upoštevajo rezultate projekta;
Dežela Lombardija bo spodbudila ustanovitev Observatorija 

za politike o kulturni dediščini (Observatory on Cultural 
Heritage Policies) za izboljšanje izmenjave podatkov in 
najboljših praks.
Izmenjava najboljših praks se bo nadaljevala tudi po koncu 
projekta na podlagi partnerstva med krajevnimi upravami.
Celotno partnerstvo je začelo izvajati 23 pilotnih projektov.
Na različnih upravnih in območnih nivojih je bil opravljen 
pregled obstoječih zakonov o hranjenju, krepitvi in upravljanju 
s stavbeno kulturno dediščino z lokalnega zornega kota. 
Glavni cilji so bili:

opredeliti raznolikost in različnost definicij in pristopov za 
ukrepe na območjih in uporabo poseljenih okolij;
ugotoviti okvir upravnih nivojev za ohranjanje, krepitev in 
upravljanje kulturne dediščine. Partnerje smo prosili, naj 
izpolnijo poseben obrazec za vsak zakon ali določbo, ki 
zadeva kulturno dediščino.

GIS orodje: promocija uporabe izvedbenih orodij, pripravljenih 
med projektom; učinki na realno stanje; okrepitev sodelovanja 
med partnerji z vključitvijo lokalnih skupnosti in zasebnikov; 
usklajevanje teh ukrepov z drugimi programi.
Tiskali in razdelili smo pet knjižic (knjižica 1: ‘Survey on alpine 
heritage’ - Raziskava o alpski dediščini; knjižica 2: ‘Cultural 
heritage decision support system’ - Podporni sistem za 
odločanje o kulturni dediščini; knjižica 3: ‘Indicators and SWOT 
analysis’ – Kazalci in SWOT analiza; knjižica 4: ‘Operational 
Tools’ - Izvedbena orodja, knjižica 5: ‘Pilot project starting up’ 
– Zagon pilotnih projektov). Med projektom je bil poleg tega 
izdan večjezični slovar.

DYNALP
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Vodilni partner
Gemeinde Mäder

Drugi partnerji 
Gemeinde Oberstaufen

Comune di Budoia
Gemeinde Grabs

Gemeinde Schaan
Občina Kranjska Gora

Spletna stran projekta 
www.dynalp.org

Kontaktna oseba
Rainer Siegele

Tel +43 (0)5523 528600 
Fax +43 (0)5523 5286020

r.siegele@maeder.at

Trajanje
07.2003 – 06.2006

Skupni proračun v EUR
2.156.932

ESRR v EUR
700.000

DYNALP 3.2
Dynamic Rural Alpine Space

DYNALP - ovrednotenje narave, krajine in kulture za marketinške namene in spodbujanje turizma na alpskem podeželju.

Namen projekta
V sklopu omrežja „Povezanost v Alpah” (Alliance in the Alps) 
skuša približno 200 krajevnih in regionalnih oblasti iz vseh 
alpskih držav uresničiti načela trajnostnega razvoja in Alpske 
konvencije na lokalni ravni. Kljub tem in drugim prizadevanjem 
pa je podeželje na »Območju Alp« trenutno podvrženo 
negativnim strukturnim spremembam, ki vplivajo na naravne 
vire in kulturno dediščino. Za aktiviranje lokalnega znanja, 
namenjenega pospeševanju trajnostnega prostorskega 
razvoja podeželskih alpskih območij, DYNALP izvaja 
projekte na štirih področjih, ki so vsebina štirih protokolov 
Alpske konvencije: turizem, varstvo narave in krajine, gorsko 
kmetijstvo, prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj.

Aktivnosti
1) Razvoj in načrtovanje: vzorčni trajnostni pilotni  projekti na 
krajevni ravni z individualnim zunanjim mentorstvom. 
2) Prenos znanja: organizacija tematskih sklopov, vezanih na 
vsebino pilotnih projektov, za učinkovito učenje in izmenjavo 
znanja v sklopu številnih delavnic. 
3) Izmenjava informacij in komunikacija: organizacija treh 
transnacionalnih seminarjev za partnerske skupnosti in 
regije ter ciljno zunanje obveščanje med izvajanjem projekta 
(spletna stran, trimesečno glasilo). 
4) Razvoj in izvajanje: vzorčna in primerjalna uporaba metod 
sodelovanja pri projektih za ustvarjanje znanja na krajevnem 
nivoju in za ponudbo stalnega izobraževanja o vodenju 
projektov in upravljanju trajnostnega razvoja. 
5) Ocenjevanje: končno poročilo z oceno izbranih pilotnih 
projektov(najboljše prakse), transnacionalnega upravljanja in 
prenosa znanja na raznih nivojih projekta.

Rezultati
V krajevnih skupnostih je bilo izvedenih približno 50 projektov, 
od katerih večina predstavlja primere najboljših praks za 
trajnostni razvoj podeželskega alpskega prostora na področju 
turizma, varstva narave in krajine, gorskega kmetijstva 
in prostorskega načrtovanja. V vsaki regiji partnerici so 

dejavnosti projekta DYNALP pripomogle k iskanju rešitev 
za težave, vezane na negativne strukturne spremembe, 
ki vplivajo na naravne vire in kulturno dediščino. Nekatere 
projekte je skupaj izpeljalo več skupnosti, kar je omogočilo 
vzpostavitev in okrepitev komunikacije in sodelovanja med 
sosednjimi območji. Primeri projektov: Siegsdorf Stone 
Age, Tourism in Harmony with Nature and the Environment 
(Nemčija), Sustainable development in action: Rural Tourism 
Revitalises the Hamlet of Ossona/Gréferic (Švica), Securing 
Mountain Farming through the Development of Sustainable 
Tourism Offers (Nemčija). Opis projektov je dostopen na 
spletni strani projekta DYNALP.
Med štirimi tematskimi delavnicami in tremi mednarodnimi 
konferencami so si ključni akterji projekta DYNALP in druge 
interesne skupine izmenjali znanje in izkušnje, ki so jih 
pridobili z izvajanjem projektov. Primer sklopov delavnic: 
korist protipožarnih zidov, živih mej in standardnih drevesnih 
nasadov za razvoj krajine in varstvo narave – 54 udeležencev 
iz 4 alpskih držav.
Z nadaljnjim razvojem metod sodelovanja in ponudbe stalnega 
izobraževanja o vodenju projektov in upravljanju trajnostnega 
razvoja smo ustvarili novo orodje in znanje za druge obrobne 
regije v Evropi.
Končna ocena projekta bo privedla do pomembnih ugotovitev 
za transnacionalni prenos znanja v Evropski uniji in za 
nadaljnje razvojne perspektive »regij, kjer se izvaja stalno 
izobraževanje«”.
Aprila 2006 so se v okviru projekta DYNALP2 v skupnostih 
omrežja „Povezanost v Alpah” (Alliance in the Alps) začele 
nove dejavnosti in stekla je izmenjava izkušenj o trajnostnem 
razvoju na krajevni ravni v Alpah. Projekt DYNALP2 bo trajal 
3 leta; financiral ga bo švicarski Sklad za varstvo narave 
MAVA.
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Vodilni partner
Nationalpark Berchtesgaden 

Drugi partnerji 
ASTERS Pringy
Provincia A. di Bolzano
CPN dello Stelvio
NP Hohe Tauern
PN Vanoise
PN les Ecrins
PN Mont Avic
PN Dolomiti Bellunesi
PN Gran Paradiso
PN Svizzer

Spletna stran projekta 
www.habitalp.de

Kontaktna oseba
Annette Lotz
Tel +49 (0)8652 9686 134
Fax +49 (0)8652 9686 40
a.lotz@nationalpark-
berchtesgaden.de

Trajanje
11.2002 – 10.2006

Skupni proračun v EUR
2.100.000

ESRR v EUR
991.680

HABITALP 3.2
Alpine Habitat Diversity
Standardizirani podatki o krajini na »Območju Alp«.
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Namen projekta
Trajnostni razvoj diverzitete naravnega in kulturnega okolja je 
bistvena zahteva Alpske konvencije. Zavarovana območja v 
Alpah so središča, v katerih se ohranjajo najdragocenejši habitati 
in torej predstavljajo pomemben del evropske -mreže NATURA 
2000. Nadzor za varovanje teh habitatov (npr. Evropska 
direktiva o habitatih) zahteva transnacionalne strategije in 
načine uporabe, v katerih se na podlagi skupne zbirke podatkov 
o krajini povezujejo različni državni pristopi. Z uporabo barvnih 
infrardečih posnetkov iz zraka je projekt HABITALP v precejšni 
meri prispeval k celostnemu prostorskemu razvoju «Območja 
Alp«, saj so bile na ta način pripravljene standardizirane metode 
za popis in analizo raznolikosti krajine.

Aktivnosti
Pri projektu sodeluje 11 zavarovanih območij in vsako sodeluje 
v 9 tehničnih delovnih sklopih. Zaradi zahtevne strukture 
projekta je bila posebna pozornost posvečena izmenjavi 
tehničnih informacij. Mreža zavarovanih območij v Alpah je 
kot dodatni akter pri projektu nudila veliko podporo.
Tehnične dejavnosti projekta so se začele z organizacijo 
poletov za posnetke iz zraka na vseh vključenih območjih. 
Struktura krajine je bila opredeljena na podlagi tolmačenja 
digitalnih posnetkov iz zraka. Za tolmačenje so bile uporabljene 
hierarhične klasifikacijske oznake za habitate, ki jih je pripravila 
projektna skupina. Oznake se nanašajo na vrste površin vseh 
vključenih območij. Na podlagi teh podatkov so bile razvite 
skupne metode, ki opredeljujejo odnose med habitati projekta 
HABITALP in programa NATURA 2000. Opredeljene so bile 
možnosti nadzorovanja teh območij (dolgoročni monitoring) in 
opisana njihova krajinska raznolikost. Vsi podatki so bili zbrani 
v transnacionalni prostorski podatkovni bazi, ki je dostopna na 
svetovnem spletu in jo je možno še izpopolnjevati.

Rezultati
Specifikacije o posnetke iz zraka so zapisane v treh jezikih. Te 
digitalne fotografije so na razpolago za 10 območij, vključenih 
v projekt. Večjezična pojasnila za njihovo interpretacijo in 
smernice za njihovo uporabo so na razpolago v obliki Alpskih 
referenčnih dokumentov. Tolmačenje posnetkov je še v teku, 
ponekod pa je že zaključeno. Na metodološki ravni napreduje 
tudi iskanje povezav med programom NATURA 2000 in 
diverziteto krajine. Transnacionalna prostorska podatkovna 
baza je dostopna na svetovnem spletu in se stalno dopolnjuje 
z razpoložljivimi podatki. Projektna skupina pripravlja 
sporazum v zvezi s pravico do vpogleda v podatke. Izdelane 
so bile tri spletne strani o projektu. Digitalni arhiv gradiva za 
stike z javnostjo je dostopen na spletu.
Ambiciozen cilj projekta HABITALP je bil doseči visoko 
stopnjo standardizacije podatkov o alpski krajini. Od vsega 
začetka je za to bilo potrebno temeljito sodelovanje celotne 
projektne skupine glede tehničnih podrobnosti; zato so bila 
pripravljena tudi sredstva za ustanovitev osrednje skupine za 
nadaljnje dejavnosti.

Standardizacija omogoča primerjavo podatkovnih nizov 
v prostoru in času, pripravo primerjalnih študij in skupnih 
transnacionalnih strategij. Standardizacija metod bo 
omogočila njihovo uporabo za nadzorovanje drugih predelov 
v Alpah. Dostop do skupne Alpske podatkovne baze na spletu 
bo spodbudil zanimanje tudi drugih lokalnih skupnosti.

IRON ROUTE
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Vodilni partner
Cooperativa Leader Plus delle 
Valli Seriana e di Scalve s.c.r.l. 

Drugi partnerji 
C M Valle Trompia

Gorenjski Muzej
Marktgemeinde Hüttenberg

 Podzemlje pece
Regione A. FVG

Regione A. Valle d´Aosta
Regione Lombardia 

Univ. dell´Insubria

Spletna stran projekta 
www.ironroute.org

Kontaktna oseba
Barbara Grazzini

Tel +39 0347 18 30 519
 Fax +39 002 700 389 83

info@ineuropa.info 
viedeimetalli@libero.it

Trajanje
01.2005 – 12.2007

Skupni proračun v EUR
1.758.240

ESRR v EUR
945.120

HABITALP 3.2IRON ROUTE
Le vie dei metalli – THE IRON ROUTE 

Namen projekta je bil ovrednotiti stara rudarska območja in vire kulturne in naravne 
dediščine teh območij z ustanovitvijo mreže Alpine Iron route (Pot železa).

I
I
I

Namen projekta
Namen projekta Iron Route je združiti različna in med seboj 
oddaljena alpska območja (južno Avstrijo - Koroško; Slovenijo 
- Koroško in Gorenjsko (Bohinj); Deželo Lombardija; Deželo 
Furlanija – Julijska krajina; Deželo Valle D’Aosta), ki imajo 
skupno preteklost: bila so pomembna rudarska središča za 
proizvodnjo železa, torej značilno industrijska območja z 
rudniki premoga in energetskimi viri na »Območju Alp«.
V mnogih primerih je prenehanje delovanja rudnikov povzročilo 
resne družbene, gospodarske in okoljske težave, saj je bila 
večina teh središč močno odvisna od rudarske dejavnosti. 
Skupna značilnost teh predelov je, da se navidezno nahajajo 
na revnih gorskih območjih, ki pa imajo v resnici velik potencial: 
potrebne so nove dejavnosti, ki bi omogočile trajnostni razvoj. 
Tako bi s spodbujanjem in ovrednotenjem virov kulturne in 
naravne dediščine rudarskih območij rešili strukturne težave 
in težave z upravljanjem.

Aktivnosti
Projekt bo pripomogel k trajnostnemu prostorskemu razvoju 
»Območja Alp« s spodbujanjem in uporabo kulturne in 
naravne dediščine rudarskih področij za razvoj kakovostnega 
turizma. Skupnih turistični itinerariji bodo privabili večje število 
turistov; reorganizacija obstoječih muzejev, informativnih 
centrov, turističnih središč in rudnikov pa bo omogočila 
izboljšanje gospodarskih in družbenih pogojev na regionalnem 
nivoju in nastanek novih poslovnih dejavnosti na lokalni in 

transnacionalni ravni. Na ta način se bosta zvišala zavest in 
znanje partnerjev, ki ustvarjajo trdno transnacionalno mrežo.
S ŠTUDIJAMI IN RAZISKAVAMI bodo opredeljene najboljše 
raziskovalne metode in najprimernejši načini za uresničevanje 
projekta: cilj je izkoriščanje potenciala rudarskih območij na 
podlagi izmenjave izkušenj in najboljših praks med partnerji. 
Poleg tega bosta potekala primerjava in preverjanje rezultatov 
raziskav, informacij, zbranih med terenskim delom in arhivov 
starih rudnikov in dejavnosti arheologov na področju 
rudnikov.
V FAZI PREVERJANJA IZVEDLJIVOSTI bodo opredeljene 
učinkovite metode za vrednotenje starih rudarskih območij: 
preverjena bo možnost ureditve turistično-kulturnih itinerarijev, 
vezanih na rudnike; opravljena bo analiza izvedljivosti 
in pripravljen poslovni načrt za turistično in kulturno 
upravljanje rudarskih območij; pripravljeni bodo tudi tečaji 
za izpopolnjevanje znanja domačinov in lokalnih kulturnih 
delavcev.
Z dejavnostmi MREŽENJA bodo nastale nove povezave med 
institucijami, zasebniki in lokalnimi skupnostmi.
S PILOTNIMI AKTIVNOSTMI bodo preizkušene rešitve in 
rezultati, opredeljeni v fazi preverjanja izvedljivosti Poti železa 
(Iron Route). Tako bodo obstoječi muzeji in krajevni info centri 
na novo organizirani glede na skupne standarde in strategije 
partnerjev.

Rezultati
večjezični spletni portal o alpskih Poteh železa (Iron 
Routes)
večjezični turistični in didaktični vodnik po Poti železa (Iron 
Route)
turistični, kulturni in didaktični itinerariji, ki zajemajo rudarska 
območja
obnovljeni muzeji o rudarstvu in dokumentacijski centri
3 mednarodne konference
promocijski avdio-video material
mreža alpskih Poti železa (Iron Routes)
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Via Alpina3.2
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Vodilni partner
Association Grande Traversée 
des Alpes 

Drugi partnerji 
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione A. FVG
Regione A. Valle d’Aosta
Regione Liguria
Regione Veneto
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
OeAV
DAV
Schweizer Wanderwege
Proplus d.o.o
CAM
AWNL

Spletna stran projekta 
www.via-alpina.org

Kontaktna oseba
Grégoire Bel
Tel +33 (0)4 76 42 08 31
Fax +33 (0)4 76 42 87 08
interreg@via-alpina.org

Trajanje
01.2001 – 12.2004

Skupni proračun v EUR
2.488.085

ESRR v EUR
948.599

CH
SI

MC
FL

Namen projekta
Na »Območju Alp« je bilo doslej izvedenih le nekaj pobud s 
čezmejno strategijo, nobena ni zajemala celotnih Alp. Čeprav 
so vse alpske države vzpostavile trdno mrežo krajevnih, 
regionalnih, državnih in tudi evropskih pohodniških poti, je Via 
Alpina prva uradna pot, ki povezuje osem alpskih držav.

Na podlagi turističnih, okoljskih in strateških kriterijev so 
partnerji opredelili pet mednarodnih pohodniških itinerarijev, ki 
potekajo samo po že obstoječih planinskih poteh. Namenjeni 
so mednarodni javnosti in so privlačni tako za izkušene 
planince kot tudi za manj telesno pripravljene turiste.

Aktivnosti
V prvi fazi se osredotočamo na dve področji dejavnosti:

Promocija: ustvarjanje in širjenje široke palete promocijskih 
orodij: markacija poti, informacijski panoji, spletna stran, 
brošure, praznični dogodki, tiskovni material. Ta del se opira 
na izčrpno podatkovno bazo, ki so jo pripravili vsi partnerji 
in vsebuje praktične informacije o poteh in storitvah, kot tudi 
navedbe elementov kulturne in naravne dediščine. Večina 
dokumentov se nanaša na transnacionalno promocijo 
»Območju Alp«, izdani pa so v vseh štirih alpskih jezikih in 
v angleškem jeziku.
Tehnična izmenjava: izmenjava izkušenj je potekala med 
srečanji Mednarodnega upravnega odbora (International 
Steering Committee) in na podlagi strokovnega glasila 
in spletne strani. Izvedene so bile pilotne študije o 
načinu uporabe poti, da bi spodbudili lokalne pobude in 
izboljšali kakovost ponudbe; analiziran je bil tudi potencial 
informacijske tehnologije za tržne namene in za upravljanje 
poti.

Rezultati
Ustvarjanje vizualne identitete poti v vseh alpskih državah. 
Postavitev splošnega zemljevida poti Via Alpina na preko 300 
lokacijah močno prispeva k ozaveščanju o razsežnosti Alp in 
k utrjevanju alpske identitete.

Priprava in širjenje niza skupnih promocijskih instrumentov 
za predstavitev petih itinerarijev projekta Via Alpina: logotip, 
podatkovna baza (teksti, zemljevidi in ilustracije), ki je tudi 
podlaga za razvoj nadaljnjih orodij (npr. niza vodnikov 
zasebnih založnikov), prospekti in brošure, interaktivna 
spletna stran, praznični dogodki, tiskovno obveščanje. Te 
skupne promocijske instrumente izpopolnjujejo še regionalni. 
Podatkovna baza in večina publikacij je na voljo v petih 
jezikih.

„Vodnik o kakovosti“, v katerem so zbrane vse najboljše 
prakse, vsebuje priporočila za izboljšanje kakovosti storitev 
za izletnike. Uporaben bo za nadaljnje ukrepe, s katerimi bi 
dosegli večje zadovoljstvo turistov in večji gospodarski vpliv 
na lokalne skupnosti.

Namen je, da bi Via Alpina postala stalnica alpskega turizma; 
njena vloga je strukturnega pomena za razvoj pohodniškega 
turizma. Projekt je osredotočen na pripravo „produkta“ Via 
Alpina in na iskanje nadaljnjih razvojnih metod. Analiza odziva 
uporabnikov, rezultati študij in pilotnih projektov in dodatne 
zamisli, ki so nastale med dejavnostmi za vzpostavitev mreže, 
so podlaga za drugo fazo projekta, ki bo potekala v letih 2005-
2007. Ime tega drugega projekta je Via Alpina Development 
Venture (Viadventure).

WALSER ALPS
Promocija naravne in kulturne dediščine Alp na podlagi mreže pohodniških poti.
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Vodilni partner
Regione Autonoma Valle 

d’Aosta 

Drugi partnerji 
CM del Lys

Commune de Vallorcine
Provincia del VCO

Provincia di Vercelli
VWV

Comune di Bosco Gurin
WVG
VJSG

Gemeinde Triesenberg
IVfW

Kontaktna oseba
Flaminia Montanari 

Tel +39 0165 272648
 Fax +39 0165 272646

f.montanari@regione.vda.it

Trajanje
07.2003 – 07.2007

Skupni proračun v EUR
1.161.973

ESRR v EUR
399.853

WALSER ALPS 3.2
Walser Alps - Modernity and tradition in the Heart of Europe

Območje naselitve Walserjev kot laboratorij, kjer je mogoče preizkusiti življenje v postindustrijski trajnostno 
naravnani alpski družbi, kjer se odloča na lokalni ravni.

FL
CH

Namen projekta
Nemška skupnost Walserjev je manjšina, ki se je nastanila 
na najvišjih območjih Alp in preživela v izrednih naravnih 
razmerah tako, da se je izogibala potratnemu ravnanju 
z naravnimi viri. Njihovi ustaljeni običaji pa danes niso 
konkurenčni; nekateri mislijo, da nimajo nobene vrednosti, 
poklicno jih več ne uporabljajo in zato jih tudi ne prenašajo 
mladim generacijam. Z odmrtjem starejše generacije bo 
izgubljeno znanje in spretnosti, čeprav je potrjen njihov visok 
potencial za bodoči trajnostni razvoj. Ker se zavedamo, da je 
globalizacija predstavlja po eni strani potencialno tveganje za 
manjšine, po drugi strani pa omogoča dostop do virov, ki lajšajo 
vsakdanje življenje, je namen projekta nuditi postindustrijski 
družbi Walserjev ponovno odkrite in posodobljene vrednote 
njihove lastne kulturne dediščine. Namen pristopa “od spodaj 
navzgor” je okrepiti notranje vezi med Walserji in ohraniti ali 
ustvariti postindustrijsko identiteto te manjšine. 

Aktivnosti
Projekt je osredotočen na:

Intenzivnejšo komunikacijo: oblikovanje mednarodne 
spletne strani Walserjev; opredelitev identitete Walserjev in 
strategije za komunikacijo;
Krepitev izmenjav znotraj kroga manjšine in z drugimi 
manjšinami;
Ovrednotenje dediščine: priprava podatkovne baze 
zgodovinskih podatkov (arhivov) in tradicionalnega znanja 
in spretnosti (muzeji, fotografije, video posnetki);
Znanstveno oblikovanje dokumentacije na podlagi teh 
podatkov;
Ohranjanje vsakdanjih življenjskih navad: študije o jeziku 
Walserjev in o njegovem ohranjanju; didaktična orodja za 
krajevna narečja; literarne nagrade, poučevanje na šolah in 
ljudske igre;
Predstavitev krajine: Lokalne pilotne aktivnosti in projekti;
Uporaba postopka „od spodaj navzgor” za opis pokrajine in 
pripravo napovedi za njen razvoj v prihodnosti.
Konferenca za obnovitev tega postopka na transnacionalni 

ravni za razvoj orodij za prostorsko načrtovanje.
Predstavitev in krepitev identitete
„Muzej prihodnosti“: razne dejavnosti (intervjuji, video 
posnetki, razprave s pristopom od spodaj navzgor), da bi 
odkrili in okrepili notranje povezave med pripadniki skupnosti 
Walserjev;
Vzpostavitev centra „Walser Institut” v kraju Brig;
Vključevanje mladine;
Omogočanje izmenjav izkušenj z drugimi manjšinami.

Rezultati
Poglavitni dosežki in rezultati so razdeljeni glede na interesno 
področje:
KOMUNIKACIJA

Promocijske dejavnosti za ozaveščanje o položaju Walserjev 
in o projektu.
Zamisel za spletno stran, ki bo omogočila boljšo 
komunikacijo.

DEDIŠČINA
Podatki bodo zbrani in digitalizirani.
Podatki bodo dostopni javnosti.

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
Izvedenih je bilo 5 pilotnih aktivnosti.
Pripravljene bodo študije in orodja za ohranjanje jezika.

POKRAJINA
4 pilotne analize „podobe prostora“.
Priročnik o oblikovanju alpskih dolin.
Konferenca o bodočih dejavnostih.

IDENTITETA
Vzpostavljena bosta Center „Walser Institut” v kraju Brig in 
kompetenčna mreža.
Vzpostavljena bo moderna organizacija za IVfW 
(Mednarodno združenje Walserjev) z orodji, priročniki in 
podobnim materialom.
Pripravljen bo kontrolni seznam za spoznavanje Walserjev.
V treh krajih bodo izvedene raziskave.
Pripravljeni bodo filmi in razstave na lokalni ravni.
Izveden bo projekt, namenjen mladim.
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3.3 ALPS-GPSQUAKENET
Alpine Integrated GPS Network: Real-Time Monitoring and Master Model 
for Continental Deformation and Earthquake Hazard
Namen projekta ALPS-GPSQUAKENET je postaviti uspešno transnacionalno prostorsko 
geodetsko omrežje GPS sprejemnikov v Alpah.
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Vodilni partner
Università degli Studi di 
Trieste

Drugi partnerji 
ARPA Piemonte
ARPA Veneto
BEK- BADW
DGFI- BADW
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
Univ. Joseph Fourier
Regione Lombardia
Regione Liguria
ARSO
Fond. Montagna Sicura
EOST-IPGS

Spletna stran projekta
www.alps-gps.units.it

Kontaktna oseba
Karim Aoudia
Tel +39 040 5582128
Fax +39 040 5582111
aoudia@dst.units.it

Trajanje
01.2004 – 12.2006

Skupni proračun v EUR
2.424.638

ESRR v EUR
1.210.119

Namen projekta
Uporaba modernih satelitskih tehnologij nudi nov potencial 
za nadzorovanje in preprečevanje naravnih nesreč, za 
zniževanje gospodarske škode in reševanje življenj. Projekt je 
bil razvit zaradi neobstoječega uspešnega transnacionalnega 
satelitsko-geodetskega omrežja GPS sprejemnikov na 
»Območju Alp«. Vrsta GPS sprejemnikov z milimetrsko letno 
natančnostjo bo tako predstavljala prvo transnacionalno 
satelitsko geodetsko omrežje v Alpah: uporaba satelitskih 
tehnik bo zagotovila eksperimentalno podlago za znanstveno 
napovedovanje naravnih nesreč, predvsem potresov.

Aktivnosti
Projekt je uspešen zaradi partnerskega sodelovanja med 
raziskovalnimi instituti z mednarodno priznanimi in terenskimi 
izobraževalnimi programi, državnimi in vladnimi agencijami 
ter regionalnimi javnimi službami. Strategija projekta sloni 
na transnacionalni strukturi partnerstva, v katero so vključeni 
geologi in končni uporabniki, kar predstavlja odličen način 
za medsebojno usposabljanje in vzajemno delovanje med 
uslužbenci na lokalni ravni in mladimi znanstveniki. Uporaba 
postavljenih GPS sprejemnikov bo ustrezna za vse GPS 
aplikacije. Projekt združuje razne stroke, ki lahko pripomorejo 
k zmanjševanju naravnih nesreč, na primer: preučevanje 
deformacije zemeljske skorje kot potresne grožnje, 
meteorologijo, nadzorovanje udorov, kmetijstvo, pomorstvo, 
prevozništvo, kartografijo in geodezijo.

Rezultati
Doseženi rezultati:

75% GPS sprejemnikov Alpskega geodetskega integriranega 
omrežja (GAIN) že deluje.
Center za projektne podatke in spletna stran delujeta.
Model zemeljske strukture do 350 km globine za celotno 
»Območje Alp«.
Model vzorcev toka in napetosti litosfere.
Inverzija seizmičnih tenzorskih momentov pri večjih potresih 
v Alpah in okolici.

Hitrostno polje francoskega stalnega GPS omrežja v 
Alpah (REGAL), švicarskem pogorju Jura in stičišču med 
jugovzhodnimi Alpami in Dinarskim gorstvom.
Nadzorovanje vlažnosti troposfere v jugovzhodni Franciji s 
sistemom GPS.
Aktivno preverjanje napak: Rhone Alps, Furlanija in zahodna 
Slovenija.
Nadzor zemeljskih udorov s sistemom GPS: Piemont in 
Trentino.

Predvideni rezultati:
Popolna operativnost GAIN GPS sprejemnikov in obdelava 
podatkov.
Dele omrežja EUREF (evropski mreža permanentnih postaj) 
bo verjetno treba ponovno predelati za pridobitev prvih 
informacij pred zaključkom projekta.
Zemljevidi o stopnji deformacije, premika in distribucije 
napetostnega polja v globini skozi območje, ki ga 
preučujemo, zaradi aktivnih tektonskih in post-ledenodobnih 
odbojev.
Modeli evolucije napetosti na podlagi viskoznosti in 
elastičnosti ter stanja in stopnje trenja.
Ocena nevarnosti potresov na celotnem »Območju Alp«.

CatchRisk 
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Vodilni partner
Regione Lombardia 

Drugi partnerji 
Joanneum Research

FTD f. WLV - BMLFUW
BGLA

Regione A. FVG
Provincia della Spezia

ARPA Piemonte
Provincia A. di Trento

Regione Veneto
SUPSI

Kanton Graubünden

Spletna stran projekta
www.catchrisk.org

Kontaktna oseba
Enrico Sciesa

Tel +39 02 67654690
Fax +39 02 67652938

enrico_sciesa@regione.lombardia.it

Trajanje
07.2002 – 09.2005

Skupni proračun v EUR
2.557.600

ESRR v EUR
1.187.500

CatchRisk 3.3
Mitigation of hydro-geological risk in Alpine catchments

Hidrogeološka analiza manjših alpskih povodij za oceno tveganja in prostorsko planiranje.

Namen projekta
Namen projekta je bilo oblikovanje skupnega pristopa za 
opredelitev scenarijev hidrogeološkega tveganja na območju 
alpskih povodij in na naplavinskih vršajih na podlagi analize 
poplav, pojavov pretoka snovi, sušnih obdobij, izpraznitve 
povodij in usadov, do katerih pride na primer zaradi podora 
skal, plazov in tokov drobirja. Dodatni namen projekta je 
bil določiti smernice, namenjene strokovnjakom in javnim 
upravam, da bi podprli procese sprejemanja odločitev in 
prispevali k spremembi odnosa javnih uprav do tveganja 
in upravljanja z ozemljem z vzpostavitvijo bolj celovitega 
procesa.

Aktivnosti
CatchRisk ni bil vnaprej pripravljen projekt, temveč je nastal 
ob sodelovanju vseh partnerjev. Dejavnosti, vezane na projekt, 
so omogočile dobro transnacionalno sodelovanje, souporabo 
strategij in metodologij za zbiranje podatkov ter izmenjavo 
idej med različnimi partnerji. To je bilo osnovnega pomena 
pri zbiranju znanja o ozemlju in skupnih kazalcev tveganja 
usadov in poplav, potrebnih za oceno in določanje ogroženih 
območij. Vsi partnerji so bili vedno trdno prepričani, da je pri 
ocenjevanju in klasifikaciji hidrogeoloških tveganj potrebno 
upoštevati za »Območje Alp« najprimernejše postopke: 
zato je pomembnejše usklajeno vodenje lokalnih tehničnih 
strokovnjakov in upraviteljev raznih dežel, kot pa oblikovanje 
številnih novih metodologij.

Rezultati
Rezultati projekta so pokazali, kako pomembni sta pravilna 
raba tal in ravnanje v primeru izrednih ekoloških pojavov. 
Predlogi, zbrani v publikaciji smernic (Guidelines Volume), bodo 
na razpolago lokalnim upravam in strokovnjakom za analizo 
hidrogeološkega tveganja manjših alpskih razvodij. Končni 
cilj je ocena tveganja, teritorialno načrtovanje in določitev del 
za varovanje tal.  Razni partnerji bodo rezultate uporabili za 
pripravo političnih smernic za lokalno prostorsko planiranje. 
Podrobneje: vodilni partner dežela Lombardija bo javnosti na 
svoji spletni strani nudil hidrogeološke in morfološke podatke 
o približno 5.000 manjših povodjih na tamkajšnjem gorskem 
območju, ki izvirajo iz informativnega sistema, nastalega 
med projektom. Te podatke bo treba obvezno uporabljati 
(v skladu z Deželnim zakonom št. 12/05) od januarja 2006 
dalje pri vseh geoloških študijah o lokalnih teritorialnih načrtih 
in pri načrtovanju del za varovanje tal. Partnerica projekta 
Avtonomna pokrajina Trento bo te rezultate uporabila za 
pripravo dokumenta o tveganjih, ki bo del Pokrajinskega 
urbanističnega načrta. Dežela Veneto bo rezultate projekta 
Catchrisk uporabila na testnih območjih za posodobitev 
Hidrogeološkega načrta. Partner projekta kanton Graubünden 
bo rezultate uporabil za preoblikovanje zemljevida, ki prikazuje 
območja nevarnosti usadov, v zemljevid ogroženih območij. 
Na Tirolskem se skupine tehnikov in strokovnjakov tamkajšnjih 
uprav zelo zanimajo za sisteme, ki vnaprej opozarjajo na 
nevarnosti in temeljijo na območnih modelih: sistemi so zelo 
učinkoviti in veliko cenejši od tehničnih meritev, zato bi jih lahko 
uporabili kot orodje za varstvo pred naravnimi nesrečami.
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Vodilni partner
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Drugi partnerji 
BMLFUW
Umweltbundesamt
Land Kärnten
Land Tirol
Land Niederöstereich
Regione A. FVG
MEDD
Région Rhône Alpes
Univ. Claude Bernard
BfG 
LfU 
MINAMBIENTE 
Provincia A. di Bolzano
RAVA
ARPA Piemonte
Geološki zavod
UIRS
StMWIVT
AWNL
Bundesamt für Umwelt
SLF

Kontaktna oseba
Erik Settles
Tel +49 (0)89 92143336 
Fax +49 (0)89 92142451
erik.settles@stmugv.bayern.de

Trajanje
03.2006 – 03.2008

Skupni proračun v EUR
3.537.130

ESRR v EUR
1.713.830

ClimChAlp3.3
Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space
Ocena klimatskih sprememb na »Območju Alp« in njihovega učinka na naravne nesreče, prostorski razvoj 
in gospodarstvo; razvoj prilagodljive transnacionalne mreže za potrebne ukrepe.

I
I
I

SI
SI
D
FL
CH
CH

Namen projekta
Za Alpe, ki so relativno gosto poseljeno gorsko območje s 
številnimi velemestnimi območji rasti (MEGAS, Metropolitan 
European Growth Areas) v okoliških nižinah, je potrebna 
transnacionalna strategija za kljubovanje posledicam 
spreminjanja podnebja. Strategija sloni na naslednjih 
elementih: ocena in boljše napovedovanje podnebnih 
sprememb na »Območju Alp«; izpopolnitev sistemov nadzora 
nad naravnimi nesrečami s primerljivimi rezultati; analiza 
vpliva podnebnih sprememb na ključne sektorje gospodarstva 
(npr. turizem); enotno dojemanje prostorskega razvoja; 
strategije za trajnostni prostorski razvoj; enotne strategije za 
kljubovanje naravnim nesrečam. Vse te elemente je potrebno 
obravnavati z usklajenim pristopom, ki povezuje delo vseh 
partnerjev od samega začetka projekta.

Aktivnosti
Kot osnova projekta bo izoblikovan povzetek obstoječih 
informacij o zgodovinskih in nedavnih podnebnih spremembah 
v Alpah. Ocenjeni bodo podnebni modeli in opredeljena bodo 
naravna tveganja, vezana na klimatske spremembe. Na 
podlagi mednarodnih konferenc strokovnjakov bodo nastala 
izhodišča za bodoče scenarije in oceno potencialnih tveganj. 
Rezultati bodo uporabljeni za uresničitev drugih aktivnosti.
Opravljena bo primerjava, ocena in izboljšava obstoječih 
tehnik za nadzorovanje naravnih tveganj, kar bo omogočilo 
boljše ravnanje s specifičnimi učinki podnebnih sprememb na 
naravo v alpskih regijah in njihovo preprečevanje.
Na podlagi splošne ocene zgodovinskih vplivov in trenutnih 
družbeno-gospodarskih teženj bo pripravljena napoved in 
ocena možnih učinkov podnebnih sprememb na prostorski 
razvoj in na ključne sektorje gospodarstva (npr. turizem, 
promet, kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev in industrija).
Izdelana bo podrobna analiza trenutno obstoječih orodij in 
praks za upravljanje z naravnimi tveganji, ustaljenih v različnih 
alpskih državah. S to analizo bomo preučili in primerjali 
regionalne, državne in transnacionalne upravne metode za 
preprečevanje in upravljanje z naravnimi tveganji. Dobro 

preizkušene metode in inovativni pristopi bodo uporabljeni 
za upravljanje s tveganji in združevanje strategij za nove 
prilagodljive sisteme ukrepov, ki bodo delovali kot orodje za 
preprečevanje naravnih nesreč.

Rezultati
Za politične nosilce odločanja in uprave bo pripravljeno 
poročilo v obliki povzetka, izpeljanega iz vseh delovnih 
sklopov projekta.
Scenariji o podnebnih spremembah na »Območju Alp«, ki 
jih bomo pripravili, bodo lahko koristni za Medvladni forum 
za spremembe podnebja (IPCC). Pripravljen bo tudi katalog 
naravnih tveganj, ki jih povzročajo podnebne spremembe; 
vseboval bo tudi napovedi bodočih potencialnih naravnih 
nesreč.
Na področju prostorskega načrtovanja in ključnih gospodarskih 
sektorjev bodo imele lokalne skupnosti na voljo trdno in 
zanesljivo osnovo za ocenjevanje ogroženih območij in za 
ponovno oceno potencialnih nevarnosti na že obstoječih ali 
načrtovanih naselitvenih in gospodarskih območjih.
Z razvojem fleksibilnega omrežja ukrepov bodo javne institucije 
»Območja Alp«, ki so odgovorne za opozarjanje na naravne 
nesreče in za usklajevanje ukrepov za njihovo preprečevanje, 
pridobile optimalno in transnacionalno izvedbeno orodje. Tako 
se bo izboljšala kakovost napovedi in omogočilo pravočasno 
ukrepanje ob naravnih nesrečah.

DIS-ALP
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Vodilni partner
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft;

Abteilung Forstwirtschaft

Drugi partnerji 
BMLFUW

Land Salzburg
StMUGV

Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento

PUH
BUWAL

Spletna stran projekta
www.dis-alp.org

Kontaktna oseba
Stefan Kollarits

Tel +43 (0)2236 47975 13
Fax +43 (0)2236 47975 90

stefan.kollarits
@prisma-solutions.at

Trajanje
07.2003 – 06.2006

Skupni proračun v EUR
985.000

ESRR v EUR
387.500

ClimChAlp DIS-ALP 3.3
Disaster Information System of Alpine Regions

Projekt DIS-ALP temelji na zapolnitvi obstoječih vrzeli v dokumentaciji in informacijah o naravnih nesrečah.

Namen projekta
»Območje Alp« se razlikuje od negoratih regij v Evropi tudi 
po naravnih nesrečah. Izpostavljenosti nesrečam je zato treba 
kljubovati s skupnim pristopom v čim večjem številu regij. Za 
upravljanje in preprečevanje naravnih nesreč v goratem okolju 
je potrebna izčrpna in dostopna informacijska baza. Podatki o 
preteklih nesrečah so v tem primeru osnovnega pomena in 
morajo biti na voljo uporabnikom kot izhodiščne informacije 
za interdisciplinarno in medregijsko raziskovanje; obenem 
predstavljajo pomemben dejavnik za odločitve o skupnih 
ukrepih za preprečevanje nesreč in upravljanje z naravnimi 
tveganji. Potreba po sistematiziranih podatkih in informacijah, 
ki so jo opredelili odgovorni za prostorsko načrtovanje 
kot preprečevanje tveganj, civilna zaščito in upravljanje s 
katastrofami, na žalost še ni zadovoljena. Projekt DIS-ALP bo 
pripomogel k harmonizaciji informacijske baze, omogočil lažji 
dostop do informacij in medsebojno usklajevanje podatkov za 
sprejemanje odločitev pri prostorskem planiranju.

Aktivnosti
Analiza in ocena obstoječih virov informacij, vključno s 
podatki o preteklih dogodkih, sekundarnimi viri podatkov 
(npr. območne karte) in rezultati sorodnih projektov, še 
poteka. Na tej podlagi bo mogoče opredeliti informacijske 
sinergije in vrzeli in jih zapolniti z interdisciplinarno in 
medregijsko primerjavo.
Uporabniki bodo ocenili informacije, pridobljene med 
projektom DIS-ALP, kar bo omogočilo pripravo izčrpnejših 
poročil in dokumentacije.
Regionalne in institucionalne informacije bodo združene na 
spletni platformi, da bodo lažje dostopne; tako se bo tudi 
povečalo število uporabnikov.
Organizirana bodo srečanja in predstavitve za strokovnjake 
in nosilce odločanja posameznih strok, kar bo omogočilo 
širjenje in razpravo o rezultatih projekta.

Rezultati
Praktična navodila o metodologiji zbiranja informacij. 
Rezultati bodo združeni v podatkovni bazi za sistematično 
upravljanje potrebe po informacijah, kar bo omogočilo 
namensko in multidisciplinarno uporabo.
Razvoj učnega materiala, mentorstva in priprava spletne 
verzije učnega materiala. Tečaji za usposabljanje bodo 
potekali v obliki seminarjev, intenzivni tečaji pa bodo 
omogočili višjo usposobljenost strokovnjakov in zbiralcev 
informacij.
Razvoj medregijskih komunikacijskih omrežij s skupnim 
postopkom za prenos informacij; prilagoditev regionalnih 
in organizacijskih okolij, ki bo omogočila primerljiv 
regionalni prenos informacij. Neposredni prenos informacij 
za sprejemanje odločitev pri prostorskem načrtovanju s 
pripravo sistemskega vmesnika in neposredno uporabo 
nove informacijske platforme. Beleženje nesreč na pilotnih 
območjih na podlagi že obstoječih informacijskih virov 
(analogni arhivi) in novih orodij za izboljšanje statističnega 
ocenjevanja tveganj.
Razvoj novih orodij za terensko dokumentiranje in izvedba 
praktičnih testov z uporabo sistema GPS (Global Positioning 
System).
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Vodilni partner
Zentralanstalt für Meteor-
ologie und Geodynamik, 
Regionalstelle für Salzburg 
und Oberösterreich

Drugi partnerji 
ZAMG Steiermark
ZAMG Kärnten
ZAMG Tirol und Vorarlberg 
ARPA Veneto
ARPA FVG
Provincia A. di Trento
Hydro Bz
ARPA Lombardia
Regione Piemonte
Regione A. Valle d´Aosta
MeteoSwiss
Deutscher Wetterdienst
ARSO

Spletna stran projekta
www.meteorisk.info

Kontaktna oseba
Michael Staudinger 
Tel +43 (0)662 626301 24
Fax +43 (0)662 625838
Staudinger@zamg.ac.at

Trajanje
01.2003 – 06.2006

Skupni proračun v EUR
1.901.684

ESRR v EUR
928.000

METEORISK3.3
Mitigation of natural risks through improved forecasting 
of extreme meteorological events 
Učinkovitejša pridobivanje podatkov in sodelovanje med meteorološkimi službami za usklajeno 
opozarjanje na nevarne vremenske razmere v Alpah.

CH
D
SI

Namen projekta
Ekstremni meteorološki pojavi, ki nastanejo v določenem delu 
Alp, se širijo po celotnem alpskem robu. Posledice teh pojavov 
so poplave, udori in plazovi, do katerih zunaj alpskega območja 
sicer ne prihaja. Napovedovanje teh pojavov je omejeno, ker 
izmenjave med meteorološkimi službami na teh območjih niso 
sistematične in ker na spletu ni dovolj razpoložljivih podatkov. 
Cilji projekta so bili naslednji:

ustvariti spletno omrežje med avtomatskimi meteorološkimi 
postajami;
izboljšati tolmačenje različnih regionalnih modelov;
optimirati sporočanje in povezovanje med meteorološko-
napovedovalnimi službami;
okrepiti medsebojno sodelovanje med organi civilne zaščite 
in javnostjo.

Aktivnosti
Meteorološke službe 14 regij partneric, od Dunajskega 
gozda do Padske nižine, gore Zugspitze in vrhov 
švicarskega gorovja, so povezale preko 70 znanstvenikov in 
meteorologov. Projekt METEORISK usklajuje opozarjanje na 
vremensko pogojene nevarnosti v visokogorskih območjih in 
okolici: s telefonskimi konferencami in spletnimi aplikacijami 
geografskega informacijskega sistema (GIS) omogoča 
skupno objavo vremenskih napovedi na evropski ravni. Na 
območjih, za katere smo do sedaj imeli le malo podatkov, 
so bile postavljene nove avtomatske meteorološke postaje 
z naprednimi radarskimi sistemi, ki uporabljajo X-frekvenčno 
tehnologijo. V sistem je bilo vključenih tudi približno dvesto 
avtomatskih meteoroloških postaj, ki spremljajo plazove ali 
okolje. Čeprav je bila priprava spletne strani tehnološko in 
logistično zelo zahtevna, je njena uporaba preprosta tudi za 
začetnike in širšo javnost.

Rezultati
Izboljšana infrastruktura je v vseh meteoroloških 
službah na celotnem območju Alp privedla do trajnostne 
optimizacije sposobnosti napovedovanja in transnacionalnih 

komunikacijskih pripomočkov. Z usklajenim napovedovanjem 
meteoroloških pojavov v regijah, ki krijejo več kot eno 
obravnavano območje in z uporabo različnih napovednih 
modelov je že prišlo do ublažitve posledic naravnih nesreč 
in katastrof. Najbolj zgovoren primer so bile poplave v Švici 
in v zahodnem delu Avstrije poleti 2005, ko so bile napovedi 
čezmejno usklajene in homogene.
Od februarja 2006 so strokovnjakom za vremenske razmere, 
ki sodelujejo pri projektu METEORISK, na razpolago podatki 
že več kot 1500 postaj. Čeprav njihovi lastniki pretežno niso 
meteorološke službe, so postaje vključene v omrežje, ker 
sodelujejo s službami za nadzorovanje plazov, agencijami za 
varstvo okolja in dobavitelji energije.

Predvidevamo, da bodo določeni segmenti projektnega 
partnerstva ostali dejavni tudi po koncu projekta, na primer 
za telefonske konference v primeru nevarnih meteoroloških 
razmer, kar bo z izmenjavo izkušenj omogočilo nadaljnje 
izpopolnjevanje sposobnosti napovedovanja. Tudi 
infrastrukturo, kot so podatkovne baze in programska oprema, 
bodo partnerji uporabljali tudi v prihodnosti.
Širjenje tovrstnih tehnik na druge regije bo del procesa 
usklajevanja in združevanja meteoroloških služb. Projekt 
EMMA (European Multiservice Meteorological Awareness), 
ki ga je uvedla organizacija EUMENET (Organizacija 
meteoroloških služb držav članic Evropske unije), upošteva 
zamisli, ki so nastale med projektom METEORISK.

NAB
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Vodilni partner
Amt der Tiroler 

Landesregierung

Drugi partnerji 
BMLFUW

FTD f. WLV - BMLFUW
StMUGV

LWF
Provincia A. di Bolzano

Regione Lombardia
PUH

Kanton Graubünden

Spletna stran projekta
www.nab-project.org

Kontaktna oseba
Kurt Ziegner

Tel +43 (0)512 508 4560
Fax +43 (0)512 508 4545

k.ziegner@tirol.gv.at

Trajanje
03.2003 – 09.2006

Skupni proračun v EUR
1.450.400 

ESRR v EUR
661.376 

METEORISK NAB 3.3
Natural Potential of Alpine Regions 

Zaščita prebivalstva in infrastrukture pred naravnimi tveganji na podlagi izmenjave informacij in metodologije.

CH

Namen projekta
Vse pogostejše naravne katastrofe v Evropi kažejo, da so 
potrebni ukrepi na področju upravljanja s tveganji. V bodoče 
bodo enotne strategije osrednjega pomena za trajnostno 
zaščito alpskega sveta. 
Cilj projekta NAB je uvesti interdisciplinarno sodelovanje med 
različnimi upravnimi telesi za razvoj inovativne rabe tal, ki 
bi trajnostno zmanjšala tveganje naravnih nesreč. V sklopu 
projekta bo izoblikovan transnacionalni postopek usklajevanja 
metod za ocenjevanje tveganj z različnih področij. Splošna 
območna ocena vpliva rabe tal na zaščito pred poplavami, 
erozijo in udori blata bo omogočila pripravo usklajenih 
priročnikov za transnacionalne ukrepe.

Aktivnosti
Glavne dejavnosti so:

razvoj enotnih varstvenih strategij za boljšo rabo tal in za 
zmanjševanje tveganj za naravnih nesreč; 
spajanje sklopov za enotno upravljanje in ocenjevanje 
naravnega okolja; 
združevanje in nadaljnji razvoj sektorskih in državnih 
postopkov za skupno analizo naravnega okolja, da bi znižali 
tveganje pred naravnimi nesrečami; 
optimizacija standardiziranih in transnacionalno usklajenih 
postopkov ocenjevanja plazov po pobočjih in transportnih 
procesov v povodjih na regionalnem in krajevnem nivoju 
ter opredelitev ustreznih scenarijev in zaščitnih ukrepov; 
intenzivna izmenjava izkušenj in informacij z obstoječimi 
projekti (npr. CatchRisk);
modeli širših območij s tehnologijo GIS (izdelava zemljevida 
gozdnih površin in delovnega priročnika za procesno 
orientirano upravljanje zaščite gozdov);
razvoj ustreznih načinov procesno orientiranega upravljanja 
zaščite gozdov z uporabo standardnih analiz in načrtovalnih 
orodij.

Rezultati
Bodoči rezultati:
Interdisciplinarno ocenjevanje podatkov in uporaba novih 
orodij bosta osnovna elementa za preprečevanje naravnih 
nesreč.

okrepljeno interdisciplinarno sodelovanje za zmanjševanje 
števila naravnih nesreč na »Območju Alp«; 
izboljšanje procesov za ocenjevanje naravnih nevarnosti v 
povodjih, izpeljava scenarijev in zaščitnih ukrepov; 
standardizirani postopek za pripravo modelov območij in 
razvoj upravljalnih načrtov za zaščito alpskih gozdov;
načrt za upravljanje naravnega prostora, ki bo omogočil 
boljšo izvedbo analiz in preventivnih dejavnosti;
izoblikovanje spletnega informacijskega sistema za 
sodelujoče oblasti in priprava komunikacijske strategije za 
boljše obveščanje o nevarnostih;

Kratkoročni rezultati:
Priročniki za standardizirane postopke analize stanja, 
načrtovanja in izvajanja ukrepov (vsebovali bodo seznam 
potencialnih nevarnosti, modele območij, analizo zaščite 
gozdov, ocenjevanje, opis ustreznih naprav, seznam ciljnih 
skupin in načrt upravljanja); 
Tematski zemljevidi (zemljevid različnih vrst gozdov, 
zemljevid naravnih nevarnosti), delovni priročnik za 
procesno orientirano upravljanje gozdov in načrti upravljanja 
za rabo tal na testnih območjih; tematski zemljevid sklopov 
mednarodnih podatkov; spletni informacijski sistem za 
prenos znanja. 

Dolgoročni učinki:
Stroškovno učinkovita in trajnostna zaščita življenjskega 
prostora; sodelovanje pri izvajanju Protokola o gorskih 
gozdovih (Mountain Forest Protocol); okrepljeno sodelovanje 
in usklajevanje med raznimi udeleženci za preprečevanje 
naravnih nesreč; zbiranje osnovne dokumentacije za 
prostorsko načrtovanje in zaščito pred naravnimi nesrečami; 
okrepljeno sodelovanje med alpskimi državami na področju 
naravnih nesreč.
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Vodilni partner
Bayerisches Staatsministe-
rium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz

Drugi partnerji 
Land Kärnten
Land Salzburg
Land Steiermark
Land Tirol
Provincia A. di Bolzano
Comune di Budoia
GRAIE
MOP ARSO
EAWAG

Spletna stran projekta
www.flussraumagenda.de

Kontaktna oseba
Stefan Thums
Tel +49 (0)89 9214 00
Fax +49 (0)89 9214 4302
flussraumagenda
@alpenforschung.de

Trajanje
05.2003 – 04.2006

Skupni proračun v EUR
3.314.985 

ESRR v EUR
1.406.400

River Basin Agenda3.3
River Basin Agenda Alpine Space
Upravljanje porečij, varstvo pred poplavami in trajnostni razvoj alpskih porečij.

Namen projekta
Zaradi rastočih teženj po uporabi vodnih virov in naraščajoče 
potencialne nevarnosti v rečnih dolinah na »Območju Alp« so 
se oblasti, ki upravljajo vodne vire, občinski nosilci odločanja 
in znanstveniki iz šestih alpskih držav odločili, da bodo skupaj 
pripravili nove strategije za trajno varstvo pred poplavami. 
Namen projekta River Basin Agenda je tem dejavnostim dati 
nov zagon in nove zamisli ter uresničiti upravljanje porečij v 
okviru predlaganega modela bolj intenzivno in premišljeno, da 
bi tako rešili probleme v zvezi s varstvom pred popolavami, 
vodno ekologijo in prostorskim razvojem.

Aktivnosti
Strokovnjaki za upravljanje vodnih virov so skupaj pripravili 
strategijo za boljše upravljanje porečij. Na enajstih vzorčnih 
porečjih so bili izvedeni pilotni ukrepi, ki služijo kot študijski 
primeri za razvoj in preverjanje novih metod ter strategij za 
upravljanje porečij. Testna območja so bila Drôme (Francija), 
Rhône (Francija, Švica), Tiroler Achen (Nemčija)/Grossache 
(Avstrija), Saalach (Nemčija, Avstrija), Mura (Avstrija, 
Slovenija), Raab (Avstrija), Isarco in Ahr (Italija), Artugna 
(Italija), Möll (Avstrija) in Gurk (Avstrija). Skupne značilnosti 
vseh teh območij so bile: pomanjkanje prostora, različni 
in protislovni interesi, močan pritisk za uporabo vodnih 
virov. S projekti na vzorčnih porečjih so partnerji pridobili 
pomembne izkušnje in zasnovali nove pristope za skupno 
strategijo protipoplavne varnosti in prostorskega načrtovanja, 
ki je usmerjena v prihodnost. Na vmesni razvojni stopnji je 
potekala razprava na treh transnacionalnih konferencah 
(”river basin dialogue“). Ena osrednjih ponavljajočih se tem je 
bila razpoložljivost prostorskih virov.

Rezultati
V izčrpni publikaciji so združeni okvirni koncepti, modeli in 
podrobne študije, izvedene na posameznih testnih porečjih, 
ki izhajajo iz treh konferenc in rednih delovnih srečanj med 
partnerji. Rezultat pilotnih projektov, izmenjave izkušenj 
in razprav v sklopu projekta River Basin Agenda je model 

načrta za upravljanje porečij na »Območju Alp«. Namen je, 
da bi ta načrt spodbudil nadaljnji razvoj in nudil smernice 
za trajnostno načrtovanje za ravnanje z vodo v posameznih 
regijah partnericah. Publikacije so namenjene strokovnjakom 
in javnosti, da bi se tako nadaljeval prenos znanja tudi po 
koncu projekta. Poleg tega je bila pripravljena potujoča 
razstava s 15 plakati, ki vsebujejo izjave o načelih glede 
upravljanja s porečji. Natisnjene in razmnožene so bile 
številne brošure. Rezultati projekta River Basin Agenda 
prispevajo tudi k uresničitvi Evropske okvirne smernice o vodi 
(Water Framework Directive) in k reševanju problema vodnih 
virov na območjih, ki jih pokriva Alpska konvencija. Mogoče 
je tudi pričakovati, da bo upravljanje porečij v bodoče tesneje 
usklajeno s procesi Agende 21, ki ji projekt River Basin 
Agenda daje nov zagon. Z raznimi ukrepi, ki so bili uresničeni 
na vzorčnih porečjih, je bila izboljšana predpoplavna varnost 
in napovedovanje tveganj; združene so bile ekološke potrebe 
in gospodarsko vrednotenje porečij in izboljšano je bilo 
osveščanje prebivalstva o potrebah za upravljanje s porečji.

SISMOVALP
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Vodilni partner
Université Joseph Fourier, 

Grenoble 

Drugi partnerji 
INP de Grenoble
BRGM, Marseille 

INOGS
Politecnico di Milano

Regione A. Valle d´Aosta
ARPA Piemonte
Univ. di Trieste

Univ. di Genova
Ludwig Maximilians Univ., 

München
CREALP

ARSO

Kontaktna oseba
Fabrice Cotton 

Tel +33 (0)4 76 82 80 33
 Fax +33 (0)4 76 82 81 01

fabrice.cotton@obs.ujf-grenoble.fr

Trajanje
10.2003 – 09.2006

Skupni proračun v EUR
1.626.200 

ESRR v EUR
585.100 

River Basin Agenda SISMOVALP 3.3
Seismic hazard and Alpine valley response analysis

Cilj projekta SISMOVALP je izboljšati upravljanje potresnimi tveganji na »Območju Alp« in zmanjšati 
potresno občutljivost z boljšim pretokom informacij.

D

CH
SI

Namen projekta
Zaradi nedavnega povečanega razvoja urbanih in 
industrializiranih območij v alpskih dolinah, je »Območje Alp« 
podvrženo večji potresni občutljivosti. Da bi jo zmanjšali in 
izboljšali prenos informacij o potresnih tveganjih v alpskih 
dolinah, je potrebno:

pridobiti boljše informacije o potresnih tveganjih v alpskih 
dolinah
primerjati ukrepe krajevnih oblasti
spodbuditi razpravo o uporabi novih specifičnih alpskih 
spektrov pri krajevnih upravah in gradbenikih
uveljaviti skupne metode za ocenjevanje potresne 
občutljivosti v Alpah

Aktivnosti
Trenutno stanje potresnih tveganj v alpskih dolinah za 
opredelitev ključnih vprašanj v zvezi z zmanjševanjem 
potresnih tveganj v izbranih alpskih dolinah in primerjava 
različnih državnih politik
Pridobivanje novih podatkov in širjenje skupnih 
transnacionalnih podatkovnih baz
Opredelitev potencialnih potresnih scenarijev in splošnih 
prerezov alpskih dolin
Ocena nihanja tal v alpskih dolinah
Od seizmičnih tveganj in nevarnosti do ukrepov javnih 
uprav: obveščanje nosilcev odločanja in gradbenikov o 
specifičnosti alpskega seizmičnega tveganja z opredelitvijo 
ključnih vprašanj

Rezultati
Boljše in bolj usklajeno nadzorovanje alpskih dolin: za 
pridobitev znanja o potresnem odzivu glede na značilnosti 
dolin je bilo med projektom preučenih sedem alpskih dolin.
Transnacionalne podatkovne baze za ocenjevanje seizmičnih 
nevarnosti: v pripravi je zgoščenka z ‘akcelerogramom’ 
(“Accelerometric Data from Alpine Space”).
Vzpostavitev omrežja znanstvenikov in strokovnjakov za 
zmanjševanje potresnih tveganj v alpskih dolinah se še 

odvija. Povezanost smo opazovali med potresom v Col 
des Montets. Na podlagi projekta SISMOVALP so se lahko 
francoski in švicarski partnerji usklajeno in hitro odzvali na 
potres, do katerega je prišlo 8. septembra 2005 na meji med 
Francijo in Švico, med krajema Chamonix in Martigny.
Obveščanje: predstavitev projekta na javnih konferencah o 
potresnih tveganjih v Alpah in na mednarodnih znanstvenih 
srečanjih: ESG (The Effects of Surface Geology on Seismic 
Motion, www.esg2006.obs.ujf-grenoble.fr) in 1. ECEES 
(European Conference on Earthquake Engineering and 
Seismology, www.ecees.org).

Oktobra 2006 bo med sejmom “Foire du Valais” v kraju 
Martigny potekalo zadnje srečanje partnerjev projekta 
SISMOVALP s posebno predstavitvijo rezultatov nosilcem 
odločanja, politikom in javnosti.
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Kratica Ime
ABZ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V - D
ADEC Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences - F
ADI Association pour le Développement de la géographie informatique - F
ADNV Association pour le Développement du Nord Vaudois - CH
AIEL Associazione Italiana Energia dal Legno - I
AIT Forsch.GmbH Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH - A
AMGI Geografski inštitut Antona Melika - SI
ANVAR OSEO ANVAR Agence nationale de la valorisation de la recherche Rhône Alpes - F
AOK AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, München - D
APABG Associazione Provinciale Allevatori di bestiame Bergamo - I
APABL Associazione Provinciale Allevatori di bestiame di Belluno - I
APAT Agenzia per la Protezione dell´ambiente e per I Servizi Tecnici - I 
API Varese Associazone Piccole e Medie Industrie della Provincia di Varese - I
APOC Associazione allevatori ovicaprini trentini - I
APS Association for the support of European co-operation in research, development and education programmes - A
ARCS Austrian Research Centers Seibersdorf Research GmbH - A
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - I
ARSEC Agence Rhone-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles - F
ARSO Agencija RS za okolje - SI
Ass. Dév. District d’Aigle Association pour le développement du district d’Aigle - CH
ASTERS Pringy Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces Remarquables ou Sensibles, Pringy - F
ATDS Agences Touristiques Départementales Savoie – Haute Savoie - F
AURE Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije - SI
AWNL Amt für Wald, Natur und Landschaft - FL
AWÖ Verein Alpine Wellness Österreich - A
BAL Gumpenstein HBLFA- Raumberg Gumpenstein - A 
Bay. BHG Bayerische Herdbuchgesellschaft für Schafzucht - D
Bay. Landesamt UW Bayerisches Landesamt für Umweltschutz - D
Bay. LFL Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - D
Bay. LWF Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirschaft - D
Bay. WABV Bayerischer Waldbesitzerverband e.V. - D
Bay.StMLF Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten - D
BayTM GmbH Bayern Tourismus Marketing GmbH - D
BEK- BADW Bayerische Akademie der Wissenschaften / Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung - D
Bergregion OS – SA Bergregion Obersimmental – Saanenland - CH
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde - D
BFW Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft - A
BGLA Bayerische Geologische Landesamt - D 
BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - A
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - A
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - A
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Marseille - F
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft - CH
BWFV Baden-Württembergischer Forstverein e. V. - D
CAM Club Alpin Monégasque - Monaco
CC Région de Saverne Communauté de Communes de la Région de Saverne - F
CC Val de Moder Communauté de Communes du Val de Moder - F
CCI Lyon Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon - F
CCI Strasbourg Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas Rhin - F
CCIAA Torino Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Torino - I
CCISBR Maison du Commerce et de l´Industrie de Strabourg - F
CDIE, Milano Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop. Milano - I
CECC Piemontesi Centro Estero Camere Commercio Piemontesi - I
CEMAGREF Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement - F
CETE Lyon Centres d´études techniques de l´équipement de Lyon - F
CHOL Cultural Heritage On Line - F
CIPDA Comitato fra le Camere di Commercio dell'Arco Alpino - I
CIPRA International Commission Internationale pour la Protection des Alpes - FL
CM del Lys Comunità Montana del Lys - I
CM Morbegno Comunità Montana Valtellina di Morbegno - I
CM Valle Trompia Communita montana Valle Trompia - I
CPN dello Stelvio Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio – I
CREALP Centre de Recherche pour l’Environnement Alpin - CH
CRED Centre Roman d’Enseignement à Distance - CH
CRF Centro Ricerche FIAT Torino - I
CRT Rhône-Alpes Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes - F
CSST Centro Studi Sistemi di Trasporto Orbassano - I
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - F
CSVDA Centro Sviluppo SpA di Aosta - I
CTB Compagnie des transports de Besançon – F
DAR Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio della Repubblica - I
DAV Deutscher Alpenverein - D
DGFI- BADW Bayerische Akademie der Wissenschaften/  Deutsches Geodaetisches Forschungsinstitut - D
DTL Distretto Turistico del Laghi - I
DV Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung - D
EAWAG Wasserforschungs - Institut des ETH- Bereichs - CH
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Energieagentur Oberst. Energieagentur Obersteiermark - A
EnFAP Piemonte Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale - I
ENTPE École nationale des travaux publics de l'état - Forméquip, Vaux en Velin - F 
EOST-IPGS École et Observatoire des Sciences de la Terre - Institut de Physique du Globe de Strasbourg - F
ÉPFL École Polytechnique Fédérale, Lausanne - CH
EURAC Europäische Akademie Bozen/Bolzano - I
FH München-FBTour Fachhochschule München Fachbereich Tourismus - D
FH Rosenheim Fachhochschule Rosenheim - D
FISI CAO Federazione Italiana Sport Invernali, Comitato Alpi Occidentali - I
FMG SA Forces Motrices de la Gougra SA - CH
FOKABaWu Forstkammer Baden-Württemberg, Waldbesitzerverband e.V. - D
Fond. Montagna Sicura Fondazione Montagna Sicura Courmayeur - I
FTD f. WLV - BMLFUW Sektion und Gebietsbauleitung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung des BMLFUW - Tirol - A
GAL Appenino Genovese Gruppo di Azione Locale Appenino Genovese - I
GEH Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährderter Haustierrassen in Deutschland - D
GLATI, Ticino Gruppo di Lavoro per l’artigianato del Ticino - CH 
GRAIE Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastrucutres et l'Eau - F
GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit - D
HBLFA Höchere Bundeslehr- und Forschunganstalt für Landwirtschaft - A
HEF-FHR Projektverbund Holzenergie-Fachverband - Fachhochschule Rottenburg GbR - D 
HEVs Haute Ecole Valaisanne - CH
HS Liechtenstein Hochschule Liechtenstein - FL
Hydro BZ Ufficio Idrografico di Bolzano - I
IASMA Istituto Agrario San Michele all´Adige - I
ICCR Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences - ICCR - A
ICRET International Center for Research and Education in Tourism, Innsbruck - A
Ifuplan Institut für Umweltplanung, Landschaftsplanung und Naturschutz - D
IHK SO Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein - D
IMK - IFU Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Institut für Meteorologie und Klimaforschung - D
INOGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Sgonico-Trieste - I
INP de Grenoble Institut National Polytechnique, Grenoble - F
INTI Instudio Management consultants, Milano - I
IREALP Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine - I
ISAC – TO Istituto dI Scienze dell'Atmosfera e del Clima (CNR) - I
ISAFA Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura - I
Isara-Lyon Equipe Marketing et Stratégies des Entreprises, Lyon - F
ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino - I
ITZ Innovations Transfer Zentralschweiz - CH
IVfW Internationale Vereinigung für Walsertum - CH
KS Solkan Krajevna skupnost Solkan - Sl
LAMORO Agenzia di Sviluppo del territorio Langhe Monferrato Roero - I
LBBZ Plantahof Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Graubünden - CH
LEV Stmk Landes Energie Verein Steiermark - A
LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt - D
LFV BW Landesforstverwaltung Baden-Wuerttemberg - D
LISKE D.I. Herbert Liske, Ingenieurkonsulenten - A
Lk-Stmk Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark - A
Maison du temps Maison du temps et de la mobilité - F
MEDD Ministère de l’écologie et du développement durable - F
METRO Grenoble Alpes Métropole - F
MINAMBIENTE Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - I
MLR Baden-Württemberg Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-Württemberg - D
MONG Mestna obcina NovaGorcia - SI
MOP Ministrstvo za okolje in prostor - SI
MOP-ARSO Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - SI
MOP-UPP Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorko planiranje - Sl
MUI – IHS Medizinische Universität Innsbruck / Institut für Hygiene und Sozialmedizin - A
MZ Ministrstvo za zdravje - SI
NIB Nacionalni inštitut za biologijo - SI
NP Berchtesgaden Nationalpark Berchtesgaden - D
NP Hohe Tauern Nationalpark Hohe Tauern - A
Oberöst. Akademie Oberösterreichische Akademie für Umwelt und Natur - A
Oberöst. TMG Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft m.b.H. - A
ÖBF Österreichische Bundesforsten AG - A
OeAV Österreichischer Alpenverein - A
OEBSZ Österreichische Bundesverband für Schafe und Ziegen - A
ÖGUT Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik - A
ÖKI Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige - I
ÖL Steiermark Ökologische Landentwicklung Steiermark - A
OMEGA consult OMEGA consult, projektni management, d.o.o., Ljubljana - SI
OSEC OSEC Business Network Switzerland - CH
ÖVÖU Österreichischer Verein für Ökologie und Umweltforschung - A
PACA Région Provence Alpes Côte d'Azur - F
Parco Prealpi Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - I
PCMG Pospeševalni center za malo gospodarstvo - SI
PN Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - I



78
Kratica Ime
PN Gran Paradiso Parco Nazionale Gran Paradiso - I
PN les Ecrins Parc National des Écrins - F
PN Mont Avic Parco Naturale Mont Avic - I
PN Svizzer Parc Naziunal Svizzer - CH
PN Vanoise Parc national de la Vanoise - F
PODZEMLJE PECE RSCM-gradbeni materiali d.o.o - SI
Politecnico-Milan Associazione Impresa Politecnico - I
PPC d.o.o Poslovno podporni center Kranj d.o.o - SI
PRÄKO Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer Österreich - A
Provincia A. di Bolzano Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen - I
Provincia A. di Trento Provincia Autonoma di Trento - I
Provincia del VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola - I
PUH Podjetje za urejanje hudournikov d.o.o. - SI
RAEE Rhônalpénergie-Environnement - F
Reg. verband S-Oberrhein Regionalverband Südl. Oberrhein - D
Regione A. FVG Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - I
Regione A. Valle d'Aosta Regione Autonoma Valle d'Aosta - I
REVE Regionaler Entwicklungsverband Eisenerz - A
RIRDS, Solkan Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko drustvo Solkan - Sl
RP Škocjanske jame Regijski park Škocjanske jame - Sl
RRA Gorenjske Regionalna razvojna agencija Gorenjske - SI
RRA Nova Gorica Regionalna razvojna agencija Nova Gorica - SI
RRC Koper Regionalni razvojni center Koper - SI
RTSI Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana - CH
RVDI Regionalverband Donau-Iller - D
SDI Sprachen & Dolmetscher Institut - D
SFH - Canton du Valais Service des Forces Hydrauliques du Canton du Valais - CH
SFV Schweizerischer Forstverein - CH
SILVIVA SILVIVA für Umweltbildung und Wald - CH
SIR Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen - A 
SJE GmbH Schneider & Jorde Ecological Engineering GmbH - D
SLALA SLALA - Porta Logistica del Sud Europa - I
SLF Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung - CH 
Slobiom Zveza društev za biomaso Slovenije - Sl 
SLŠ NG Srednja lesarska šola nova Gorica - SI
SLU Sachverständigenbuero fuer Luftbildauswertung und Umweltfragen - D
Stadt Freiburg Stadt Freiburg im Breisgau - D
STBK Sektion Terminologie der Schweizerischen Bundeskanzlei - CH
StMUGV Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz - D
StMWIVT Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie - D
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - CH
SVAK Verwaltungsakademie des Landes Salzburg - A
SWV Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband - CH
TAS Turistična zveza Slovenije - SI
TCI Röhling TCI Röhling - Transport Consulting International - D
TI-Info Gai&Partner Ticino Informatica Gai&Partner - CH
Triglavski NP Triglavski narodni park - Sl
TU Graz Technische Universität Graz - A
TU München Technische Universität München - D
UIRS Urbanistični inštitut Republike Slovenije - SI
UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - I
Univ. AlbSig Universität Albstadt-Sigmaringen - D
Univ. BOKU Wien, IVFL Universität für Bodenkultur, Wien, Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation - A
Univ. di Torino Politecnico Universita di Torino - I
Univ. Venezia Università Ca’ Foscari di Venezia - I
URACIFF Union Régionale des Associations Centre d’Information pour les Femmes et les Familles - F 
Verbund - AHP AG Verbund - Austrian Hydro Power AG - A
Verein MIAR Verein MIAR - Mittelfristige Initiative für eine angepasste Regionalentwicklung - A
Verein VCA Bavariae Verein Via Claudia Augusta Bavariae e.V. - D
Verkehrsclub FL Verkehrsclub Liechtenstein - FL
VJSG Vereinigung Joch / Susten /Grimselpass - CH
VSK Verband der Südtiroler Kleintierzüchter / Federazione Zootecnica dell'Alto Adige - I
VWV Vorarlberger Walservereinigung - A
Weizer Gmbh Weizer Energie-Innovations-Zentrum Gmbh - A
Wirtschaft BaWü Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg - D
WLW Werdenfelser Land Schafwollprodukte GbR - D
WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft - CH
WVG Walservereinigung Graubünden - CH
WVS Waldwirtschaft Schweiz - CH
ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie & Geodynamik  Regionalstelle - A
ZAMG-WNB Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien, Niederöstereich und Burgenland - A 
ZB GmbH Zukunft Biosphäre GmbH - D
ZDRDS Zveza društev rejcev drobnice Slovenije - SI
ZGS Zavod za gozdove Slovenije - Sl
ZSRK Zentral Schweiz Regional Konferenz / Interreg Fachstelle - CH



79Kontakti 
 Interreg III B program »Območje Alp«

Skupni tehnični sekretariat 
Stadt Rosenheim

Postfach 1209

D - 83013 Rosenheim

Tel +49 (0)8031 36 27 70

Fax +49 (0)8031 36 27 79

jts@rosenheim.de

www.alpinespace.org

Thomas FLEURY, Team Coordination, Programme

Tel +49 (0)8031 36 27 71

thomas.fleury@rosenheim.de

Antonia LEITZ, Team Coordination, Projects & Office

Tel +49 (0)8031 36 27 72

antonia.leitz@rosenheim.de

Anuška ŠTOKA, Project Officer

Tel +49 (0)8031 36 27 76

anuska.stoka@rosenheim.de

Ivan CURZOLO, Project Officer

Tel +49 (0)8031 36 27 75

ivan.curzolo@rosenheim.de

Lorraine BRINDEL, Junior Project Officer

Tel +49 (0)8031 36 27 74

lorraine.brindel@rosenheim.de

Magali KIRCHGESSER, Information & Publicity Assistant

Tel +49 (0)8031 36 27 73

magali.kirchgesser@rosenheim.de

Paquita ROMBOUTS, Administrative Assistant

Tel +49 (0)8031 36 27 70

paquita.rombouts@rosenheim.de

Organ za upravljanje in Plačilni organ
Amt der Salzburger

Landesregierung, Abt. 15/01

Südtiroler Platz 11

A - 5010 Salzburg (Austria)

Tel +43 (0)662 8042 3799

Fax +43 (0)662 8042 3808

alpine.space@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at/themen/eu

Kontaktne osebe:

Christian SALLETMAIER, Head of the Managing Authority 

christian.salletmaier@salzburg.gv.at

Christina BAUER, Legal Officer

christina.bauer@salzburg.gv.at

Magdalena MAISLINGER, Finance Officer

magdalena.maislinger@salzburg.gv.at

Sabine KUMAUS, Administrative Assistant

sabine.kumaus@salzburg.gv.at 

Nacionalne kontaktne točke
Avstrija
Tobias DIETRICH

Tel +43 (0)1 53 53 444 21

dietrich@oerok.gv.at 

Eva NUSSMÜLLER

Tel +43 (0)1 53 53 444 16

nussmueller@oerok.gv.at 

Österreichische Raumordnungskonferenz

Hohenstaufengasse 3

A - 1010 Wien

 

Grafika

punktschmiede, visuelle kommunikation

www.punktschmiede.de

Tisk

panta rhei c.m.

info@pantarhei-cm.de

Fotografije 

Florian Ballnus, NCP Germany

Thomas Fleury, JTS 

Interlaken Tourismus

Prevod 

Eurologos, Trieste 

Vse pravice pridržane

© Program Interreg III B za Območje 

Alp, Skupni tehnični sekretariat za Organ 

upravljanja „Amt der Salzburger Landes-

regierung“. 

Dovoljeno je razmnoževanje, tudi delno, 

besedil in vsebin samo za osebno upo-

rabo. Material se lahko uporablja v javne 

namene ob navedbi vira. Uporaba v 

komercialne namene ni dovoljena. 
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Francija 
Céline PARIS

Préfecture de la Région Rhone-Alpes

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

31, rue Mazenod 

F - 69426 Lyon Cedex 03 

Tel +33 (0)4 72 61 63 81 (SGAR) 

celine.paris@rhone-alpes.pref.gouv.fr 

Direction Europe, Relations Internationales, Coopérations

Région Rhone Alpes

78 route de Paris BP 19 

F - 69751 Charbonnières-Les- Bains Cedex 

Tel +33-4-72 59 40 48 

cparis@rhonealpes.fr

Nemčija
Florian BALLNUS 

c/o Alpenforschungsinstitut gGmbH 

Am Kurpark 21 

D - 82467 Garmisch-Partenkirchen 

Tel +49 (0)8821 94316-20 

Fax +49 (0)8821 94316-79 

ballnus@alpenforschung.de 

Italija
Luca SANTAROSSA 

Tel +39 06 44 12 6252 4100

luca.santarossa@infrastrutturetrasporti.it

Giulia TOTI

Tel +39 06 4412 4100

giulia.toti@infrastrutturetrasporti.it

Luca PALAZZO

Tel +39 06 4412 4100

luca.palazzo@infrastrutturetrasporti.it 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Direzione Generale per i Programmi Europei 

Via Nomentana, 2 

I - 00161 Roma 

Tel +39 06 44 12 6252 4100

Fax +39 06 44 12 3300 

Lihtenštajn
Remo LOOSER 

Stabsstelle für Landesplanung 

Städtle 38 

FL - 9490 Vaduz 

Tel +42 (0)323 664 71 

Fax +42 (0)323 660 79 

remo.looser@slp.llv.li 

Slovenija
Tomaž MIKLAVČIČ

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za evropske zadeve in investicije

Dunajska c. 48

SI - 1000 Ljubljana

Tel +386 (0)1 478 70 08

Fax +386 (0)1 478 74 26

tomaz.miklavcic1@gov.si

Švica 
Silvia JOST 

Amt für Raumentwicklung, Bundeshaus Nord (ARE) 

Kochergasse 10 

CH - 3003 Bern 

Tel +41 (0)31 322 06 25 

Fax +41 (0)31 322 40 52 

silvia.jost@are.admin.ch 

Kontakti 

Založba

Uredništvo

Skupni tehnični sekretariat 

Stadt Rosenheim

Postfach 1209

D - 83013 Rosenheim

Tel +49 (0)8031 36 27 70

Fax +49 (0)8031 36 27 79

jts@rosenheim.de

www.alpinespace.org

Za vsebino opisov projektov so odgovorni 

partnerji projekta.

Tiskano v Nemčiji, poletje 2006.
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