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Natečaj CIPRE – 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. 

Natečaj je del projekta „Prihodnost v Alpah“, ki ga je finančno omogočil Sklad za 
varstvo narave MAVA. Razpisane so 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 s področja 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 na območju Alp, in 
projekte, ki na zgleden način vključujejo vse, ki so povezani z njimi.“   

Žirija bo pri dodeljevanju nagrad upoštevala zlasti to, v kolikšni meri projekti 
upoštevajo načelo trajnostnega razvoja: kateri projekti torej najbolje usklajujejo 
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.  

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.  


