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Embargo: 23. september 2004 do 10. ure!
Predstavitev projekta bo 23. septembra 2004 ob 9.30 uri
v hotelu Kompas v Kranjski Gori (Slovenija).

Začetek izvajanja projekta «Prihodnost v Alpah»

Da bodo Alpe pripravljene na prihodnost
V okviru Alpskega tedna 2004, ki poteka v Kranjski Gori v Sloveniji, bo
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) predstavila svoj novi projekt
„Prihodnost v Alpah“. Cilj tega široko zasnovanega projekta je spodbujanje
trajnostnega razvoja na območju Alp.
V Alpah se mestna naselja vedno intenzivneje širijo v ruralna zaledja, na obrobnih
območjih se prebivalstvo odseljuje iz domačih vasi, marsikateri alpski dolini grozi
prometni kolaps, kmetje opuščajo kmetovanje na težko dostopnih legah. Vse to
Alpam prinaša mnogo težav, a vendarle tudi priložnosti. Pri izkoriščanju teh
priložnosti in reševanju težav želi projekt „Prihodnost v Alpah“ ponuditi pomoč vsem
tistim posameznikom, podjetjem in javnim ustanovam, ki s svojo vsakodnevno
dejavnostjo oblikujejo prihodnost alpskega sveta. Da bi si te skupine lahko
izmenjevale znanje, izkušnje in informacije, se morajo najprej med seboj povezati.
Prav tako jim je treba zagotoviti dostop do znanja, da ga bodo lahko prenesle v
praktično delovanje, in jih podpreti pri izvajanju domiselnih projektov.
„Z novim projektom želimo v CIPRI pospešiti proces uresničevanja sonaravnega
razvoja v Alpah, kot ga določa Alpska konvencija,“ je pojasnil Andreas Götz, direktor
CIPRE in eden od odgovornih za projekt. Stroški projekta, ki se bo tri leta in pol
izvajal v celotnem alpskem loku, od Nice v Franciji do Maribora v Sloveniji, so
ocenjeni na približno 2,4 mio. evrov.
Širjenje praktičnega znanja
Projekt sestavljajo trije deli (gl. grafično shemo). Prvi, t.i. alpKnowHow, predvideva
zbiranje in vrednotenje aktualnih znanstvenih spoznanj in izkušenj iz prakse. Te bodo
urejene v obliki, ki bo uporabna za vse zainteresirane.
Širjenju znanja in informacij je namenjen alpService: kmetje si bodo, denimo, na
učnih delavnicah izmenjevali izkušnje o tem, kako si lahko s svojim poklicem
primeren dohodek zagotovijo na območju Alp tudi v prihodnje, načrtovalci prometne
politike in predstavniki lokalnih skupnosti bodo „na mestu samem“ imeli priložnost
spoznati učinkovite in okolju prijazne rešitve problemov mobilnosti, ki prebivalcem in
obiskovalcem omogočajo kakovostnejše življenje, domačemu gospodarstvu pa
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zagotavljajo prednostni položaj itd. Poglavitne informacije bodo objavljene v 3.
poročilu o Alpah.
Vzpostavitev mreže podjetij
V tretjem delu projekta alpPerformance bo na vrsti uporaba pridobljenega znanja v
praksi. Primer: turistična podjetja, katerih gospodarjenje se ravna po načelih
trajnostnega razvoja, bodo lahko sodelovala v t.i. „alpskem podjetju“, ki bo prav tako
ustanovljeno v okviru projekta. Projektom, ki uresničujejo kakovostne in domiselne
ideje, bo zagotovljena podpora pri odnosih z javnostmi, deloma tudi v obliki finančnih
sredstev. Seveda bodo lahko akterji vodstvo projekta obvestili, če znanje za
določeno temo ne bi bilo uporabno ali če bi se pri uresničevanju projekta pojavile
težave.
Izziv, pred katerim je projekt „Prihodnost v Alpah“, je tako vzpostavitev platform, v
okviru katerih bodo lahko izvajalci medsebojno sodelovanje še poglobili prek
državnih in jezikovnih meja v Alpah in zunaj njih. Projekt želi torej pospešiti
interaktivno izmenjavo v štirih jezikih med prakso, znanostjo, upravo, nevladnimi
organizacijami in politiko.
Za vodenje projekta bo odgovorna CIPRA-International, švicarski raziskovalni inštitut
WSL ga bo spremljal z znanstvenega vidika, financiranje pa bo zagotovil Sklad za
varstvo narave MAVA iz Montricherja v Švici.
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA, www.cipra.org) je nevladna krovna
organizacija, ki združuje nacionalne odbore posameznih alpskih držav, ti pa
zastopajo več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. CIPRA je bila
ustanovljena leta 1952 in ima sedež v Schaanu v Lihtenštajnu. Prizadeva si za
trajnostni razvoj alpskega prostora, ohranitev naravne in kulturne dediščine ter
regionalne pestrosti ter za reševanje problemov v alpskem prostoru na čezmejni
ravni.
Priloge:
Grafik_s.pdf: grafična shema projekta
Foto chur.jpg: Alpska mesta – gospodarsko osrčje alpskega sveta
Foto ruine.jpg: Prebivalci zapuščajo domače vasi - realna slika v različnih predelih
Alp
Brezplačen ponatis fotografij dovoljen le v povezavi s člankom.
Priloge so objavljene na spletnem naslovu:
http://www.cipra.org/d/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm
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