BeeAware!
Alpske občine za zaščito čebel
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Napoved projekta
Čebele ne ohranjajo le biotske raznovrstnosti, marveč skrbijo tudi raznolikost na
naših jedilnih mizah. Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k
sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter zaščito
njihovega življenjskega okolja.

Čemu je namenjen projekt BeeAware! ?
Intenzivno kmetovanje, uporaba pesticidov in umetnih gnojil, pridelava monokultur in vse večja izraba tal ogrožajo
čebele in odmevno prispevajo k njihovemu masovnemu poginjanju širom sveta. Projekt BeeAware! želi alpske
občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter zaščito njihovega
življenjskega okolja.
V okviru projekta bo izvajana vrsta ukrepov za celovito varstvo in zaščito čebel, za ozaveščanje javnosti o
pomenu čebel tako za naravo kot za človeka, za trajnostno čebelarstvo ter za izboljšanje in širjenje habitatov teh
nepogrešljivih opraševalcev. Projekt BeeAware! spremljajo obsežne komunikacijske dejavnosti, osredotočene na
vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z javnostjo, s poudarkom na objavljanju projektnih vsebin in izsledkov.
Ukrepi in metode, razviti v v okviru projekta, bodo na voljo tudi drugim občinam in regijam, s čimer si načrtovalci
projekta prizadevajo k varstvu čebel spodbuditi tudi preostale alpske akterje.
Projektno obdobje: 2018 - 2021
Projektni okvir
Projekt BeeAware! bo potekal v 25 pilotskih občinah na območju alpskega prostora. Vsaka od sodelujočih občin
bo pred začetkom projektnih dejavnosti prejela t. i. sveženj orodij za varstvo čebel, ki zajema vrsto ukrepov,
napotkov za ozaveščanje prebivalstva in dokumentov z navodili za izvajanje ciljnih dejavnosti. Ob tem bo deležna
tudi podpore svetovalcev in svetovalk ter strokovnjakov in strokovnjakinj. Komunikacijske dejavnosti,
osredotočene na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z javnostjo, bo na lokalni in mednarodni ravni izvajala in
koordinirala Mednarodne komisije za varstvo Alp – CIPRA International.
Financiranje projekta
S projektnimi sredstvi bodo financirani svežnji orodij za varstvo čebel, materialni stroški ter stroški za podporo in
svetovanje občinam. Stroške za strokovne sodelavce, vključene v projektne dejavnosti v vsakokratni sodelujoči
občini, projektne občine krijejo same.
Naslednji koraki
Če bi želeli z vašo občino sodelovati v projektu BeeAware!, vas vljudno prosimo, da nas o tem obvestite čim prej
oz. najpozneje do konca meseca junija 2018. Število sodelujočih občin je omejeno na 25.



Rok za prijavo k sodelovanju v projektu poteče ob koncu junija 2018.
Sodelujoče pilotske občine bodo izbrane v skladu z ustreznimi merili vključitev v projekt do konca meseca
avgusta 2018.
 Projekt bo potekal med letoma 2018 in 2021. Izvajanje ukrepov, zajetih v svežnju orodij za varstvo čebel,
bo potekalo med (1) enim in dvema (2) letoma. V času projektnega obdobja bodo pilotske občine
sodelovale tudi na različnih projektnih prireditvah in se aktivno vključevale v komunikacijske dejavnosti,
osredotočene na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z javnostjo.
 Občine bodo v času projekta deležne tudi podpore svetovalcev in svetovalk ter strokovnjakov in
strokovnjakinj za predmetno področje.
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BeeAware! predstavlja kooperacijski projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), omrežja občin
»Povezanost v Alpah« in društva »Alpsko mesto leta«, sofinanciran s strani Sklada za zaščito živali in
Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB).

