
RAZPIS NAGRADNEGA NATEČAJA

Prihodnost v Alpah
nagrajuje – zmagajte tudi vi!

CIPRA podeljuje šest
nagrad po 25.000 evrov

150.000 evrov za prihodnost
v Alpah 
Želite s svojim projektom, pobudo ali dejavnostjo tudi vi kar najbolje
prispevati k uveljavitvi trajnostnega razvoja v alpskih državah?
Sta za vas ekologija in družba ravno tako pomembni kot gospodarst-
vo? Potem izkoristite priložnost, ki jo ponuja nagradni natečaj
«Prihodnost v Alpah», in kandidirajte za nagrade v višini 25.000 evrov! 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) bo za področja delovan-
ja, kot so gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, kultura, družba, zavaro-
vana območja, promet in sodelovanje javnosti, podelila več nagrad v
skupni vrednosti 150.000 evrov. Prispeli projekti bodo po končanem
natečaju predstavljeni tudi na spletnih straneh, z nagrajenimi projek-
ti pa bo seznanjena tudi širša javnost. Rok za oddajo kandidature je
20. julij 2005. 
«Prihodnost v Alpah» je široko zastavljen projekt CIPRE, katerega cilj
je spodbujanje trajnostnega razvoja na območju Alp. Da bi si lahko
ljudje, podjetja in inštitucije izmenjali in v praksi preizkusili izkušnje in
strokovno znanje ter s tem spodbudili uveljavitev trajnostnega razvo-
ja na območju Alp, se morajo med seboj povezovati. K temu lahko s
svojim projektom prispevate tudi Vi!
Namen natečaja je nagraditi in finančno podpreti tiste projekte iz
prakse, pobude ali dejavnosti (zaradi poenostavitve se v nadaljevan-
ju uporablja izraz «projekti»), ki prihajajo iz alpskega prostora in so v
skladu z ekološkimi, socialnimi in ekonomskimi interesi. Sredstva za
izvedbo projekta «Prihodnost v Alpah» in s tem za natečaj prispeva
Sklad za varstvo narave MAVA (Montricher, Švica).
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Kdo lahko sodeluje na natečaju?
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, podjetja, organizacije,
društva ter upravni organi in ustanove, ki izvajajo projekte na
območju Alp (tako v dolinskih kot hribovskih in gorskih predelih).
CIPRA-International ter njeni nacionalni odbori in sodelavci na
natečaju ne smejo sodelovati.  

Kaj lahko predložite?
Predložite lahko projekte, pobude ali dejavnosti, iz katerih so že raz-
vidni konkretni rezultati, doseženi pri izvajanju. 
Projekti se niso smeli zaključiti pred 31. 12. 2002 in se morajo izvajati
na območju, ki je v skladu z razmejitvijo, kot jo določa Alpska konven-
cija. 
Predložena dela morajo prispevati k uveljavljanju pomena najmanj
ene od naslednjih tem projekta «Prihodnost v Alpah» (podrobneje v
obrazcu za udeležbo): 
1. ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, 
2. socialna kompetenca, 
3. zavarovana območja,
4. mobilnost,
5. nove oblike odločanja, 
6. politike in predpisi.

Navedenih šest tem in projekt «Prihodnost v Alpah» so podrobneje
predstavljeni na naslovu www.cipra.org/prihodnost.

www.cipra.org /prihodnost

Katere dokumente potrebujete?
Če želite sodelovati na natečaju «Prihodnost v Alpah», morate v slo-
venskem, nemškem, francoskem, italijanskem ali angleškem jeziku v
digitalni (in ne natisnjeni) obliki predložiti:
" obrazec za udeležbo, ki ga je treba izpolniti neposredno na splet-

nem naslovu www.cipra.org /prihodnost (obrazec lahko v izjemnih
primerih pošljete tudi v digitalni obliki); 

" druge dokumente in fotografije, ki predstavljajo Vaš projekt,
pošljete pa jih prav tako na naslov  www.cipra.org / prihodnost (gl.
rubriko «Natečaj interaktivno»). Dodatno gradivo bo žirija oceni-
la, če bo to potrebno. 

Projekte morate oddati najkasneje do 20. julija 2005. Do tega dneva
lahko projekt urejate na omenjenih spletnih straneh, pri čemer ta
javno še ne bo dostopen. Projekt lahko izjemoma pošljete tudi v digi-
talni obliki po navadni ali elektronski pošti (rok za oddajo je 20. julij
2005) na naslov: 
ullrich@cipra.org, CIPRA-International, Aurelia Ullrich, Im Bretscha 22,
Postfach 142, FL-9494 Schaan
Prispele projekte bomo na spletnih straneh javno objavili 27. julija
2005 v jeziku, v katerem so bili predloženi. 
Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala le popolne in pravočasno odda-
ne projekte.

www.cipra.org /prihodnost



Razpisane nagrade
Prispele projekte si bo mogoče ogledati na spletni strani
www.cipra.org /prihodnost, to pa za vas lahko že pomeni priznanje!
Zmagovalni projekti bodo javnosti posebej predstavljeni ob podelitvi
nagrad, v obvestilih za javnost in v drugih sredstvih obveščanja.
Zmagovalni projekti bodo prejeli nagrade v skupni vrednosti 150.000
evrov. Podeljenih bo šest nagrad, vsakokrat v višini 25.000 evrov.
Nagradni fond se bo namensko uporabljal za nagrajena dela ali pro-
jekte oz. dejavnosti, ki so z le-temi neposredno povezane. Nagradni
fond zagotavlja proračun projekta «Prihodnost v Alpah», ki ga finan-
cira Sklad za varstvo narave MAVA (Montricher, Švica).
Žirija si glede na kakovost prispelih projektov pridržuje pravico, da
nagrade ne podeli oziroma podeli le nekatere od njih. 

Podelitev nagrad
Nagrade bodo podeljene 22. septembra 2005 v okviru letne strokovne
konference CIPRE v Brigu v Švici.

Kako bo potekalo ocenjevanje
natečajnih prispevkov?
Mednarodna žirija bo ocenila projekte in imenovala zmagovalce.
Žirijo sestavljajo člani Sklada za varstvo narave MAVA, CIPRE-
International in Švicarskega raziskovalnega inštituta za gozd, sneg in
krajino (WSL).

Projekte bo žirija ocenjevala po naslednjih merilih (podrobneje v
obrazcu za sodelovanje):  
" pozitivnih učinkih na naravo in okolje, 
" ekonomski dodani vrednosti, 
" socialni in kulturni dodani vrednosti,
" inovativnosti,
" dobrem upravljanju,
" učinkovitosti v javnosti,
" učinkih multiplikatorja /povezovanju,
" prenosljivosti metod, izkušenj in rezultatov projekta.
Odločitev žirije bo dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti.

Kontaktni naslov
Dodatne informacije o projektu in natečaju so objavljene na spletnem
naslovu www.cipra.org /prihodnost.

Odgovore na morebitna vprašanja vam bo posredovala ga.
Aurelia Ullrich iz CIPRE-International, Im Bretscha 22, Postfach 142,
FL-9494 Schaan, tel. +423 237 40 36, ullrich@cipra.org.

«Prihodnost v Alpah» je projekt, ki ga izvaja Mednarodna komisija za varstvo Alp
CIPRA in financira Sklad za varstvo narave MAVA. CIPRA s projektom prispeva k uvel-
javljanju trajnostnega razvoja na območju Alp in uresničevanju Alpske konvencije.


