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Podnebje v Alpah ima svojo ceno  
Natečaj CIPRE: nagrade tudi do 20.000 evrov 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je pred kratkim v okviru 
svojega novega projekta cc.alps razpisala natečaj za izbor najučinkovitejših 
ukrepov, ki prispevajo k trajnostnemu ravnanju s posledicami podnebnih 
sprememb v alpskem prostoru. Izvajalci tovrstnih ukrepov se sedaj lahko 
potegujejo za nagrade v skupni vrednosti 100.000 evrov!  
Projekt cc.alps si z razpisom glavnih nagrad v višini 20.000 evrov in stranskih 
nagrad v višini 10.000 evrov prizadeva pritegniti vse zainteresirane k sodelovanju 
na natečaju, katerega namen je spodbujati izvajanje ukrepov varovanja podnebja 
ali prilagajanja na posledice podnebnih sprememb ter javnost na celotnem 
alpskem območju seznanjanjti s temi ukrepi. Ukrepi morajo med seboj usklajevati 
okoljske, družbene in gospodarske interese. Wolfgang Pfefferkorn, vodja projekta 
cc.alps, ob tem pojasnjuje: „Zaželeni so projekti, pobude ali dejavnosti tehnične 
(npr. varstvo pred visokimi vodami) ali strateške narave (npr. v varstvo podnebja 
usmerjena zasnova turističnega razvoja), sicer pa je na natečaju mogoče 
kandidirati tudi z ukrepi z zakonodajnega, finančnega in izobraževalnega 
področja.“  

Za CIPRO je najpomembnejši cilj projekta zmanjševanje podnebnih sprememb: 
„Ukrepov zmanjševanja posledic oz. varovanja podnebja se ne lotevamo dovolj 
odločno, kar velja zlasti za javni sektor. CIPRA se kot nevladna organizacija želi 
temu upreti, zato bomo podelili več nagrad za ukrepe zmanjševanja kot za ukrepe 
prilagajanja posledicam podnebnih sprememb,“ je dejal Andreas Götz, direktor 
CIPRE. 

Natečaja se lahko udeležijo fizične osebe, podjetja, društva, upravni organi, 
ustanove in druge organizacije, ki izvajajo ukrepe na področju varovanja podnebja. 
CIPRA pričakuje prispevke z različnih področij, kot so kmetijstvo in gozdarstvo, 
varstvo narave, oskrba z energijo, promet ali turizem. Rok za oddajo prispevkov je 
31. julij 2008. Poslani prispevki bodo na ogled na domačih spletnih straneh od 7. 
avgusta 2008 dalje. Za podrobnejše informacije in obrazec za udeležbo kliknite na 
www.cipra.org/cc.alps . 

Natečaj je del široko zasnovanega projekta CIPRE „cc.alps – Podnebne 
spremembe: Mislimo korak vnaprej!“, ki ga financira Sklad za naravo MAVA. 

Mapo z dokumenti o natečaju, fotografije visoke kakovosti za tisk in 
sporočilo za medije si lahko presnamete na spletnem naslovu: 
www.cipra.org/sl/cc.alps/za-medije. 

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) 

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z 
nacionalnimi odbori v vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij 
iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kot tudi za reševanje skupnih 
problemov v alpskem prostoru. 

Kontaktna oseba: Aurelia Ullrich, projektna skupina cc.alps, +423 237 4033  
aurelia.ullrich@cipra.org, www.cipra.org/cc.alps 
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