Schaan, 7. avgust 2008

Na
cc.alps: za 100.000 evrov se poteguje 160
projektov
Prispeli projekti odslej tudi na www.cipra.org/cc.alps!
cc.alps Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) je
naletel na velik odziv, saj so do 31. julija 2008, ko se je iztekel rok za oddajo
kandidatur, posamezniki in organizacije iz vseh osmih alpskih držav
predložili kar 160 projektov za izvajanje ukrepov
varstva
podnebja. Vsi predloženi projekti oz. ukrepi so sedaj na ogled na
www.cipra.org/cc.alps. Podelitev nagrad najboljšim projektom bo 6.
novembra 2008 v okviru sejma za gradnjo hiš in energijo v švicarskem
Bernu.
Zaželeno je bilo, da predlagatelji kandidirajo z najboljšimi projekti izvajanja
ukrepov
. V okviru novega
projekta cc.alps bo Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) zbrala in tudi
nagradila zgledne ideje,
ene. Financiranje projekta je
zagotovil švicarski Sklad za naravo MAVA, s tem pa tudi denarne nagrade v višini
100.000 evrov.
Iz Avstrije je prispelo 67 kandidatur,
30. Velik
odziv je bil tudi v Švici in N
j je iz obeh držav prispelo po 26 kandidatur. Iz
Slovenije smo prejeli 18 kandidatur. Številne kandidature se vsebinsko navezujejo
na
varstva podnebja.
Predložene kandidature vsebujejo
ukrepe prilagajanja na posledice podnebnih sprememb, ki med seboj usklajujejo
okoljske, družbene in gospodarske interese. Raznolikost vsebine prispelih
projektov kaže, da v alpskem prostoru obstaja široka paleta ukrepov za trajnostno
varovanje podnebja. Po
projekt cc.alps, pa je
medsebojna povezanost in širjenje tovrstnih ukrepov in deležnikov. Vse
kandidature si
na spletnem naslovu
www.cipra.org/cc.alps .
med drugimi strokovnjaki Sklada za naravo MAVA,
švicarskega Inštituta za raziskovanje gozda, snega in krajine (WSL) ter Agencije
za energijo in okolje francoske regije Rôna-Alpe. Žirija bo podelila glavne nagrade
v višini 20.000 evrov in posebne nagrade v višini 10.000 evrov, pri tem pa bo
upoštevala, koliko je posamezen ukrep prispeval k varstvu podnebja ali k
prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Izvajanje ukrepov varstva
podnebja mora poleg pozitivnih ekoloških, so
prispevati tudi k oblikovanju zavesti ljudi, prav tako pa morajo biti ukrepi prenosljivi
na druge projekte.
medije si lahko presnamete na spletnem naslovu: www.cipra.org/sl/cc.alps/zamedije
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Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA)

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z
nacionalnimi odbori v vseh a
iz sedmih alpskih držav.
problemov v alpskem prostoru.
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