Kraj

Landhaus 1, »Velika dvorana«
6020 Innsbruck
Vhod: Meraner Strasse 5

Prijava

Možno preko spleta najkasneje do
26.10.2018:
www.alpenallianz.org, www.cipra.org,
www.alpenstaedte.org
Zaradi nove Splošne uredbe o varstvu
podatkov (DS-GVO) je registracija možna
le preko tega obrazca.

Kotizacija

Prenočitev

V nekaterih hotelih v Innsbrucku smo rezervirali kontingente. Do njih lahko dostopate
preko naslednje povezave: www.innsbruck.info/tagung/alpaca.html
V Innsbrucku so hoteli v tem času močno
obremenjeni. Zato Vas prosimo, da svojo
sobo rezervirate čim prej.

Fotografske pravice

Dogodek bo fotografsko dokumentiran.
S svojo udeležbo se strinjate z morebitno
objavo posnetkov.

Konferenca je brezplačna.
To vključuje udeležbo na izletu, odmore za
kavo, kosila in večerje.

Jeziki

Simultano tolmačenje v nemščini, francoščini, italijanščini in slovenščini.
Delavnice in izleti so na voljo delno tudi v
angleščini.

Prihod

Vse udeležence in udeleženke prosimo za
okolju prijazno potovanje!
Vlak do glavne postaje v Innsbrucku:
www.oebb.at

Green Event

To konferenco je certificiral GOING GREEN TIROL: www.greenevents-tirol.at

Kontakt

Stefanie Bauer
stefanie.bauer@alpenallianz.org
+49 8642 6531

Javni potniški promet v Innsbrucku:
www.ivb.at. Do podeželske hiše lahko
pridete preko postajališč «Triumphpforte»,
«Bozner Platz» ali «Anichstrasse Rathausgalerie». Za primerjavo Vaših potovalnih
možnosti priporočamo www.goeuro.at.

Konferenco financira evropska Pobuda za podnebno
zaščito EUKI, v imenu Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost:
www.euki.de

Naj podnebne
vizije postanejo realnost!

7./8. november 2018
v Innsbrucku
Začetek
«Alpskega partnerstva
za lokalne podnebne
ukrepe»

Ta konferenca za lokalne akterje in akterke iz alpske regije ponuja edinstveno priložnost za skupno zavzemanje za boljše varstvo podnebja in potrebno
prilagajanje podnebnim spremembam. Podnebni cilji so vedno mišljeni globalno - vendar je lokalna raven tista, ki uresničuje vizije. Aktivno prispevajte
svoje ideje in želje, ki bodo okrepile varovanje podnebja in pospešile prilagajanje na podnebne spremembe v Alpah!

Sreda, 7. november 2018
Konferenca za začetek «Alpskega partnerstva za lokalne
podnebne ukrepe - ALPACA»
14.00

Uvod
Izlet - obisk lokalnih primerov dobre prakse na področju varovanja podnebja in prilagajanja na podnebne spremembe
•

•
•

17.00

Iniciativa DoppelPlus - varovanje podnebja za gospodinjstva z
nizkimi dohodki, www.doppelplus.tirol (DE, EN, IT)
Sinfonia - Mesta z nizkimi emisijami CO2 za boljšo kakovost življenja
www.sinfonia-smartcities.eu/de/ Ogled primerov izvedbe: alternativna
čistilna naprava ali Smart City Lab (DE, EN, FR)
Hiša za psihosocialno oskrbo in prebivanje - Raziskovalni projekt
majhnega stanovanjskega kompleksa po standardu pasivne hiše,
bit.ly/2LjrTyR (DE, EN)

Pozdrav in uvodne besede

Ewald Galle, avstrijsko predsedstvo Alpske konvencije
Florian Mast, predsedstvo EUSALP Tirol

17.15

20.00

•
•
•

Medobčinsko sodelovanje za prilagajanje na podnebne spremembe:
regija KLAR južne Koroške (AT), Peter Plaimer, Zveza regionalnega
razvoja južne Koroške
Izzivi in priložnosti regionalnega sodelovanja na področju varovanja
podnebja, Jean-Michel Joly, Plus-energie regija Annecy-Aix-les-Bains-Chambéry-Bauges (FR)
Pridelovanje žafrana v Furlanskih Alpah: priložnost z majhno obremenitvijo okolja, Roberto de Marchi, Agencija za energijo regije Furlanija
- Julijska krajina (IT)
Korak za korakom od vizije do realnosti -TIROLSKA 2050 energetsko
avtonomna, Bruno Oberhuber, Energie Tirol (AT)

Večerja
Četrtek, 8. november 2018
Delavnica o praktični izvedbi «Alpskega partnerstva za lokalne
podnebne ukrepe - ALPACA»

09.00

Ustanovitev Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe je osnovana na podlagi odločitev Alpske konference iz leta
2016.
Zgodba ALPACA na kratko

10.00

Teme za razpravo
•
•
•
•

Kako ravnati z administrativnimi ovirami na lokalni ravni?
Kako lahko vplivate na politične okvirne pogoje?
Strategije za učinkovito komuniciranje in nasveti za dostop do skladov.
Kako lahko občine s skupnimi ukrepi implementirajo konkretne energetske rešitve? Prispevki PEACE_Alps project-a, Emilio Vettori-ja, Ökoinstitut-a iz Južne Tirolske

Odmor za kavo
11.15

Poglobitev razprav v majhnih skupinah

14.00

Poglobitev razprav v majhnih skupinah

15.00

Nadaljnje aktivnosti: ideje, datumi, kraji

15.30

Zaključek in obeti

Strokovna razprava: Lokalne in regionalne zgodbe o uspehu
•

Uradni začetek «Alpskega partnerstva za lokalne podnebne
ukrepe - ALPACA»

Ustanovitev Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe je osnovana
na podlagi odločitev Alpske konference iz leta 2016.

«Kako podnebne vizije postanejo realnost: Potrebe, priložnosti in omejitve»,
Lučka Kajfež Bogataj, profesorica klimatologije na Univerzi v Ljubljani
«Kako lahko s sodelovanjem premagamo ovire za energetski prehod v
Alpah: pristopi projekta Območje Alp IMEAS. », Anna Stetter, B.A.U.M
Consultant GmbH

18.00

19.00

Odmor za kosilo

