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Natečaj CIPRE ali šestkrat po 25.000 evrov

Prihodnost v Alpah nagrajuje
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je danes, 14. aprila 2005, v
Ljubljani v Sloveniji, Münchnu v Nemčiji, Innsbrucku v Avstriji, v Milanu
v Italiji, Grenoblu v Franciji in Bernu v Švici v okviru svojega projekta
„Prihodnost v Alpah“ istočasno razpisala nagradni natečaj, na katerem bo
podelila šest nagrad, vsakokrat v vrednosti 25.000 evrov - obetajo si jih lahko
najboljši projekti, namenjeni uveljavljanju trajnostnega razvoja na območju
Alp.
„Prihodnost v Alpah“ razpisuje velikodušne nagrade, saj je namen natečaja
seznaniti javnost z inovativnimi idejami. Kot so ob tej priložnosti dejali
predstavniki projektne skupine „Prihodnost v Alpah“ Andreas Götz, Karin
Hindenlang, Wolfgang Pfefferkorn, Michel Revaz in Aurelia Ullrich ter
podpredsednik CIPRE Jernej Stritih, „so na natečaju zaželene kandidature
projektov na področju turizma in varstva narave kot tudi projektov, ki ekonomsko
dodano vrednost povezujejo z družbenim razvojem, ter pobude za prodajo
regionalnih izdelkov. Prav tako bo CIPRA nagradila dejavnosti, ki pozitivno
vplivajo na kmetijstvo, kulturo ali usmerjanje mobilnosti, in projekte, ki na
zgleden način vključujejo vse, ki so povezani s posameznimi projekti.“
Žirija bo pri dodeljevanju nagrad upoštevala zlasti to, v kolikšni meri projekti
upoštevajo načelo trajnostnega razvoja: kateri projekti bodo torej najbolje usklajejo
ekološke, ekonomske in socialne interese? Na natečaju lahko sodelujejo
posamezniki, skupine, ustanove ali organizacije, katerih projekt se že izvaja ali je
bil zaključen pred kratkim.
Natečaj obsega štiri vsebinske sklope z družbenega, gospodarskega in ekološkega
področja, ki so pomembni za alpski prostor, ter dva vsebinska sklopa o nadaljnjem
razvoju načinov delovanja, povzeta v iztočnicah „participacija“ in „odprava
razkoraka med raziskovalno dejavnostjo in delovanjem v praksi“:
1. ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni: uspešna raba lastnih
regionalnih virov v verigah izdelkov in storitev;
2. socialna kompetenca: prispevek socialnih in kulturnih vrednot h kakovosti
življenja na območju Alp;
3. zavarovana območja: prispevek zavarovanih območij k ustvarjanju dodane
vrednosti na regionalni ravni in k ohranjanju biotske raznovrstnosti;
4. mobilnost: vzorci z uspešno uveljavljanje trajnostnega prostočasnega in
turističnega prometa ter prometa dnevnih migracij;
5. nove oblike odločanja: sodelovanje in soodločanje javnosti pri dogovarjanju o
pravicah do rabe prostora;
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6. politike in predpisi: oblikovanje priporočil politiki, ki bo uporabno v praksi.
Od znanja k izvajanju trajnostnega razvoja
Natečaj je del široko zasnovanega projekta „Prihodnost v Alpah“, ki ga je finančno
omogočil Sklad za varstvo narave MAVA. Cilj projekta je spodbujanje novih in
obstoječih pobud na območju Alp, ki med seboj usklajujejo interese varstva
narave, potrebe prebivalcev in ekonomske cilje.
V projektnem delu alpKnowhow bo projektna skupina zbirala spoznanja z
raziskovalnega področja in znanje iz prakse ter jih pripravila tako, da bodo
uporabna v praksi. Dostopnost celotnega fonda znanja bo CIPRA vsem
zainteresiranim omogočila v projektnem delu alpService, poleg tega pa bo
zagotovila podporo in spremljanje trajnostnih pilotnih projektov. Združevanje
podjetij in organizacij, ki se na območju Alp ukvarjajo z inovativnimi projekti, v
mrežo „Podjetje Alpe“ bo v projektnem delu alpPerformance omogočilo
izmenjavo in širjenje njihovih idej in izkušenj.
Rok za prijavo projektov je 20. julij 2005. Predložene projekte si bo na spletnih
straneh mogoče ogledati že od 27. julija dalje. Nagrade bodo podeljene 22.
septembra 2005 na letni strokovni konferenci CIPRE v Brigu v Švici. Podrobnejši
opis vsebine oz. posameznih tem natečaja, pogoji za udeležbo ter prijavnica so
objavljeni na spletnem naslovu www.cipra.org/prihodnost .
Slikovno gradivo (slike, fotografije) v kakovostnem tisku in sporočilo za medije
si lahko presnamete s spletnega naslova: www.cipra.org/prihodnost/tisk.
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