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EUSALP NA KRATKO
Alpska regija je edinstveno območje, ki ima v sebi pomemben potencial za dinamičnost,
vendar se sooča z velikimi izzivi. Strategija EU za Alpsko regijo EUSALP je bila
vzpostavljena 2015 in zagotavlja priložnost za izboljšanje čezmejnega sodelovanja med
alpskimi državami, identificira skupne cilje ter jih s pomočjo transnacionalnega sodelovanja
izvaja bolj učinkovito. Če se želimo uspešno soočiti s temi izzivi, potrebujemo boljše
sodelovanje med regijami in državami. Strategija se izvaja v sedmih državah (Avstrija,
Francija, Nemčija, Italija, Lihtenštajn, Slovenija in Švica) ter v 48 regijah. Glavna prednostna
področja EUSALP so (1) skupna gospodarska rast in inovacije, (2) mobilnost in povezljivost
in (3) okolje in energija. Za izvajanje teh prednostnih področij skrbi devet akcijskih skupin
(AS).
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KLJUČNA PRIPOROČILA ZNOTRAJ POLITIK
Devet akcijskih skupin pri EUSALP je začelo s svojim delom leta 2016. Do leta 2020 so
pripravile 14 pobud za strateško izvajanje in številne druge konkretne aktivnosti. Te
aktivnosti so vodile do priporočil za politike, ki so povzete v tej publikaciji. Ta priporočila
politik obravnavajo različne politične ravni od lokalne pa vse do evropske. Namen te
publikacije je podati pregled vseh priporočil za politike in podati pogled naprej o tem, kaj
lahko pričakujemo v naslednjih dveh letih. Vsaka akcijska skupina bo pripravila najmanj eno
strateško pobudo, ki bi naj prešla v priporočilo za politiko. Prav tako vse akcijske skupine
delajo na petih temah, za katere menijo, da so bistvenega pomena. Imenujejo se Strateška
področja prednostnih politik (Strategic Priority Policy Area - SPPA). Znotraj vsakega izmed
teh področij SPPA bomo razvili najmanj eno medsektorsko strateško pobudo za
implementacijo. Ta povzetek politik ponuja pregled teh pobud in na ta način prispeva k
boljšemu poznavanju rezultatov in zaključkov EUSALP ter začenja dialog z relevantnimi
snovalci politik in širšo javnostjo. Povzetek politik je strukturiran na osnovi tematskih
področjih devetih akcijskih skupin.
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ZA RAZVOJ UČINKOVITEGA EKOSISTEMA RAZISKAV IN
INOVACIJ
Na osnovi poglavitnih gonilnih sil za agendo Evropa 2020, ki si prizadeva ustvariti
zaposlovanje in rast, je akcijska skupina 1 svoj poudarek usmerila v razvoj učinkovitega
ekosistema za inovacije v alpski regiji. Namen je združiti obstoječi potencial alpske regije in
bolje izkoristiti sinergije med strateškimi sektorji, ki so opisani v naslednjih aktivnostih ter
premostiti izzive na področju inovacij.

Implementacija modela politike o alpskem in zagonskem ekosistemu
Za podporo procesa povečevanje zagonske dejavnosti, je AS1 pripravila obsežni pristop na
ravni celotnega območja Alp. Delo je bilo izvedeno znotraj Programa Interreg Območje Alp
v okviru projekta SCALE(up)ALPS. Specifičen namen je bil preverjanje izgledov za
poviševanje ustanoviteljev in managerjev glede konceptov »povišanja stopenj« in
»lestvičenja« v kontekstu regionalnega razvoja območja Alp, ustvariti usklajeno definicijo
»lestvičenja« in identificirati posege ter faktorje pri zasnovi raziskav, kot jih zaznajo lastniki,
upravljavci in snovalci politik pri »povišanju« stopenj za verjetnost in potencial za
spremembe, ki bi se naj izvajale na bolj široko zasnovani osnovi znotraj območja Alp.
Izdelane so bile naslednje opcije znotraj politike:







Povezovanje preko vozlišč - podpora ekosistemu zagona in lestvičenja
Spodbujanje prostega gibanja znotraj območja Alp z ukinitvijo neugodnih zakonskih
določil za zagonska podjetja
Zagotoviti boljši pregled po programih inkubatorjev, ki so zasnovani na
povpraševanju in uspehu
»Pospešiti in spustiti« - vzpostaviti omrežje enakovrednih partnerjev (P2P)
Integracija centrov za inovacije in univerz
»Naj ambasadorji posla poletijo« z mobiliziranjem ustvarjanja znanja pri
povečevanju

Nadaljnje branje:
https://www.alpine-region.eu/projects/scaleupalps

Sprejemanje ukrepov za znižanje emisij v regijah z zimskim turizmom
Obstajajo tehnične rešitve za zmanjšanje porabe energije in izpustov toplogrednih plinov v
gorskih območjih, katera so odvisna od zimskega turizma in ki imajo potencial za
zmanjšanje v obsegu do 40 %. Vendar so kompromisi, ki se sklepajo, glavni razlog zakaj se
uvajajo počasi: zahtevajo namreč močnejše in bolj inovativno vključevanje, da bi presegli
strateške (cilji, prednostne naloge, tveganja), gospodarske (stroški, financiranje) in
organizacijske (partnerstvo, vključevanje deležnikov) izzive. Zaradi tega je AS1 preko
projekta Interreg Smart Altitude Project vzpostavila skupek aktivnosti, ki je sposoben
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prikazati učinkovitost orodja za podporo odločitvam, ki združuje izzive v postopen pristop k
energetskem prehodu. Projekt je uvedel celovit pristop implementacije nizkoogljične politike
na osnovi izračuna maksimalnega vpliva za tehnične, gospodarske in upravljavske faktorje.
Ob upoštevanju nujnosti načrtovanja in definiranja novih strategij za zimski turizem v alpski
regiji so predlagali naslednja priporočila za politike:






Spodbujanje interakcije med različnimi deležniki v turistični dejavnosti v alpski regiji
z vzpostavitvijo lokalne/regionalne delovne skupine;
Spodbujanje identificiranja različnih ključnih vidikov povezanih s turistično
dejavnostjo, ki bi naj bile vključene v S3 prednostne naloge za naslednje
programsko obdobje;
Hitri postopki za transregionalne aktivnosti za specifične raziskave in inovacije za
dejavnosti zimskega turizma;
Razvoj koherentnih dolgoročnih vizij, ki bi povečale odpornost skupnosti v alpski
regiji pred podnebnimi spremembami.

Nadaljnje branje:
https://www.alpine-space.eu/projects/smart-altitude
Prihodnje aktivnosti:
Znotraj časovnice 2021 – 2022 bo AS1:





Podala specifična priporočila za politike o tem kako izboljšati sodelovanje za
strateške teme med različnimi akterji;
Vzpostavila edinstven »Alpine S3 Lab«, ki bo združeval regije in deležnike v
razpravi o skupnih ciljih in poiskal možnosti dopolnjevanja;
Zagotovila ključna priporočila za politiko na področju strateških tem (npr.
biogospodarstvo, zimski turizem) za alpsko regijo;
Razvila strateško agendo za raziskave in inovacije za alpsko regijo.

Kontaktne osebe:
Anna Giorgi, predsedujoča AS1: ag1.leader@alpine-region.eu
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IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POTENCIALA STRATEŠKIH
SEKTORJEV
Akcijska skupina 2 želi identificirati ključne sektorje alpskega gospodarstva, ki bi
imeli koristi zaradi aktivnosti na makro-regionalni ravni in želi izvesti konkretne
ukrepe za izboljšanje njihovega gospodarskega in družbenega okolja. Dodana
vrednost vsebuje boljšo rabo virov in potencialov specifičnih za Alpe, ki smo jih
identificirali znotraj strateških sektorjev s posebnim poudarkom na izboljšanju
okvirnih pogojev in priložnosti za SMP-je.
EUSALP si je zadala, da bo bistveno prispevala k Evropskem zelenemu dogovoru preko
»Alpskega zelenega dogovora«. Pomemben element znotraj tega je »Inovacijsko vozlišče
za zelene poslovne modele (Innovation Hub for green business models)«. Za to inovacijsko
vozlišče smo identificirali več tem:








Krožno gospodarstvo
Biogospodarstvo
Inovacijske platforme in industrijski razvoj
Inovacije za zeleno infrastrukturo na osnovi poslovnih modelov (vodik)
Grozd za zeleno inovacijo
Vrednostna veriga inovacij v Alpah
Nove spretnosti za zelena delovna mesta.

Ob upoštevanju časa in razpoložljivih virov bo poudarek na treh glavnih temah, od katerih
so vse presečne teme ter prepletene s prej navedenimi področji (glej spodaj).
Prihodnje aktivnosti:
V časovnici 2021 – 2022 je AS2 skupaj z več drugimi akcijskimi skupinami delala na
konceptu inovacijskega vozlišča za zeleno gospodarstvo. Ta koncept obsega tri podsklope,
kateri so (1) lesne vrednostne verige, (2) trajnostni turizem in (3) trajnost in odpornost
proizvodnih in dobavnih verig. Za vse tri teme bomo pripravili priporočila za politike.

Kontaktne osebe:
Massimo Lapolla, AS2 sopredsedujoči: massimo.lapolla@regione.piemonte.it
Sylvain Guetaz, AS2 sopredsedujoči: sylvain.guetaz@auvergnerhonealpes.fr
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IZBOLJŠANJE
PRIMERNOSTI
TRGA
DELA,
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V STRATEŠKIH
SEKTORJIH
Tretja akcijska skupina želi izboljšati primernost trga dela, izobraževanje in šolanje
z možnostmi zaposlovanja v strateških sektorjih v alpski regiji in povečati stopnjo
zaposlovanja v regiji preko skupnih makro-regionalnih aktivnosti.

Priporočila za politike: podpora učinkovitemu upravljanju in gospodarjenju
dualnih sistemov v alpski regiji vključno s strateškim pregledom.
AS3 je zaključila pomembno primerjalno analizo različnih sistemov dualnega izobraževanja
v Alpah.
V tem pristopu so postale vidne bistvene razlike pri pristopu, upravljanju in občutljivosti tega
izobraževalnega sistema, hkrati pa so postale vidne določene prednostne naloge, ki so
povezane in jim tudi želi slediti EUSALP.
Najpomembnejši vidiki so: upravljanje sistemov in njihova privlačnost, kakovost ponujenih
usposabljanj in inovacije. Naj na tem mestu tudi omenimo temo transnacionalne mobilnosti
vajencev, da bi tako v celoti udejanjili prosti pretok ljubi znotraj Evrope in še posebej znotraj
alpskega loka.
Zdi se, da je bistveno, da ko govorimo o izobraževanju in dualnih sistemih, obstaja trden
zakonodajni okvir, kjer so vloge posameznih akterjev natančno določene: centralne in
lokalne ustanove, socialni partnerji in predstavniki izobraževalnih ustanov, gospodarskih
zbornic, trgovinskih združenj, zavodov za zaposlovanje, itd. Nadalje je bistveno, da
identificiramo stabilne forume za primerjavo in sodelovanje ter konsolidiramo regionalne
mreže, da bi tako vzpostavili stabilne sisteme analiz, spremljanja in evalvacije in bi lahko
delili najboljše prakse ter tako zvišali kakovost dualnega sistema izobraževanja. Tretjič je
bistveno, da identificiramo stabilne forume/organe za primerjavo in sodelovanje ter
konsolidiramo regionalne mreže, da bi tako vzpostavili stabilne sisteme analiz, spremljanja
in evalvacije in bi lahko delili najboljše prakse ter tako zvišali kakovost prehajanja med
delom in šolanjem v dualnem sistemu izobraževanja.
Nadaljnja nujna tema kateri se moramo posvetiti je izboljšanje vajeništva, njegovo
percepcijo med šolarji in njihovimi družinami: samo, če bomo delili strokovni in osebni
uspeh povezan z izkušnjami pri vajeništvu, bomo lahko tudi povečali privlačnost vajeništva.
Ker so glavni akterji znotraj dualnega izobraževanja v bistvu šolarji in podjetja, bi morali
podjetjem dati na voljo spodbude in različne vrste podpore, da bi poslovni svet lahko
izkoristil ogromni potencial dualnega sistema.

Prihodnje aktivnosti:
V časovnici 2021 – 2022 bo AS3 delala na definiciji najboljših praks modela dualnega
izobraževanja preko instrumenta prostovoljne standardizacije; skupina bo definirala etični
kodeks, ki bo koristil poslovnemu svetu in šolarjem v izobraževanju (ne samo iz strokovno-
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delovnega vidika, ampak tudi iz vidika ozaveščenih in proaktivnih državljanov). Prav tako se
bomo posvetili promociji poti terciarnega izobraževanja in usposabljanja - npr. definiciji
skupnega sistema certificiranja spretnosti preko digitalnih oznak - s ciljem, da povišamo
certificiranje in olajšamo hitrejši prehod iz brezposelnosti v zaposlitev ali med različnimi
delovnimi mesti (povišanje kvalifikacije ali prekvalifikacija) in definiranje minimalnih zahtev
za storitve in obvezne zahteve za ustanove, ki bi bile vključene v EUSALP sistem dobave;
poti za priznavanje kompetenc in poti nadaljnjega usposabljanja (največ 12 mesecev) na
osnovi načela učenje z delom, izvajanje prakse in vajeništva, kar bi vodilo do terciarnih
kvalifikacij, ki bi tudi imele akademsko vrednost (najmanj VI EQF), ki ga predvideva sistem
ponudb EUSALP.

Kontaktna oseba:
Giuliana Cristoforetti, predsedujoča AG 3: giuliana.cristoforetti@provincia.tn.it
eusalp.labourandeducation@provincia.tn.it
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SPODBUJANJE
INTERMODALNOSTI
IN
INTEROPERABILNOSTI V POTNIŠKEM IN TOVORNEM
PROMETU
Akcijska skupina 4 ponuja platformo za koordiniranje in harmonizacijo aktivnosti alpskih
regij in držav za trajnostni promet in sistem mobilnosti. Njeno poslanstvo je ustvariti skupno
razumevanje za politike prometa in mobilnosti, definiranje skupnih ciljev in zagon specifičnih
aktivnosti in projektov.

Priporočila za politike: Iskanje rešitev za čezmejno dnevno migracijo na
območju Alp
Vsak dan okoli dva milijona ljudi prečka nacionalne meje v Evropi, da gre na svoje delovno
mesto, od tega približno 600.000 ljudi prečka meje znotraj območja EUSALP. Zaradi tega je
EUSALP žarišče za ta pojav. AS4 in AS5 sta identificirali izzive in pripravili naslednja
priporočila za politike:
 Ustvariti homogeno statistično bazo podatkov o čezmejni dnevni delovni migraciji za
območje Alp
 Vzpostaviti institucionalni alpski politični dialog o čezmejni delovni migraciji
 Izboljšati čezmejna infrastrukturna omrežja
 Izboljšati storitve in obstoječe čezmejne mreže
 Ukiniti negativne zakonodajne okvirje ali vsaj poskušati doseči posebne dogovore
 Spodbujati čezmejno prostorsko načrtovanje ter načrtovanje mobilnosti in
upravljanje
 Uporaba potencialov digitalizacije za zmanjšanje fizične čezmejne mobilnosti
 Senzibilizirati podjetja in dnevne migrante za bolj trajnostne načine dnevne migracije
in vzpostavljanje izmenjave izkušenj
 Podpora spremembi vedenja
Nadaljnje branje:
https://www.alpine-region.eu/projects/arpaf-crossborder

Kontaktne osebe:
Patrick Skoniezki, sopredsedujoči AS4, patrick.skoniezki@tirol.gv.at
Thomas Egger, sopredsedujoči AS5, thomas.egger@sab.ch
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Priporočila za politike: e-MOTICON: bela knjiga za elektro-mobilnost na
območju Alp
S projektom e-MOTICON je AS4 pripravila belo knjigo za elektro-mobilnost (e-mobilnost) na
območju Alp. Konzorcij znotraj projekta je delal več kot 3 leta skupaj na problemih nizke in
nehomogene uvedbe e-mobilnosti, ki vpliva na celotno alpsko regijo. Med številnimi razlogi
za nizko razširjenost e-mobilnosti se je projekt fokusiral na omejeno integracijo
načrtovalskih instrumentov, ki jih uporabljajo javne uprave (JU) in njihovo pomanjkanje
znanja na področju tehnoloških inovacij in poslovnih modelov. Po analizi politik, tehnoloških
rešitev in poslovnih modelov so partnerji pripravili belo knjigo, edinstveno strategijo za
območje Alp o inovativnem načrtovanju E-CS, ki je usklajena z zahtevami za e-mobilnost.
Partnerji so nato integrirali in prikrojili transnacionalno strategijo v pet regionalnih akcijskih
načrtov ter dali na voljo skupek orodij, s katerim bi predvideli zahteve za E-CS mrežo ter jih
testirali v treh skupnih pilotnih aktivnostih. Nadalje je bila ustanovljena transnacionalna
skupnost, ki je vključevala javne uprave in predstavnike industrije e-mobilnosti, raziskovalne
centre, regionalne agencije, končne uporabnike in agencije za javni promet, ki so vsi podprli
glavni dosežek, kateri je bil izboljšanje sposobnosti JU pri načrtovanju E-CS in izboljšanje
transnacionalnega sodelovanja.
Nadaljnje branje:
https://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home

Kontaktne osebe:
Patrick Skoniezki, sopredsedujoči AS4, patrick.skoniezki@tirol.gv.at
Prihodnje aktivnosti:
V časovnici 2021 – 2022 AS4 pripravlja politično izjavo »V smeri koherentne strategije za
spodbujanje trajnostnega prometa in sistemov mobilnosti v Alpski regiji«
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POVEZOVANJE LJUDI NA ELEKTRONSKI NAČIN
SPODBUJANJE DOSTOPNOSTI DO JAVNIH STORITEV

IN

Fokus te akcijske skupine je na dveh področjih. Na eni strani je zasnovala celovito strategijo
za vodenje in oblikovanje stalnega procesa digitalizacije na območju Alp in na drugi strani
dostopnost do storitev splošnega pomena. To lahko dosežemo tako, da na najboljši način
uporabimo nove razpoložljive tehnologije ter razvijemo uvajanje e-storitev.

Priporočila za politike: Spodbujanje pristopa pametnih vasi (Smart villages)
Namen akcijske skupine 5 je »narediti Alpe za pionirje digitalizacije v Evropi«. Strateška
pobuda v tej povezavi je pristop pametnih vasi (Smart villages). S tem pristopom bodo
gorske vasi izkoristile potenciale, ki jih ponuja digitalizacija. V časovnici 2018 – 2021 je ta
pristop bil izveden in pripravili so prenosljiva orodja v različnih gorskih občinah. Politična
priporočila, ki so bila rezultat teh izkušenj, so bila predstavljena in razpravljana novembra
2020 v okviru mednarodne konference (preko spleta):
 Upoštevati pametno transformacijo gorskih, podeželskih in perifernih naselij kot
strateško prednostno nalogo
 Vključiti pametne vasi v obstoječe in prihodnje strategije ter politike
 Zagotoviti sredstva za celostne pristope kot so pametne vasi
 Omogočiti prostor za inovacije in raziskovanje
 Spodbujati mreženje in izmenjavo izkušenj povezanih s pristopom pametnih vasi
znotraj podeželskih in gorskih območij in znotraj mestnih okolij
 Raba potencialov pristopa pametnih vasi za komuniciranje potencialov za inovacije
in privlačnost gorskih in podeželskih območij ter za povezovanje med mestom in
podeželjem
 Razvijati digitalne infrastrukture in spretnosti v skladu s potrebami in tehnološkimi
možnostmi
Nadaljnje branje:
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home

Kontaktne osebe:
Thomas Egger, sopredsedujoči AS5, thomas.egger@sab.ch
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Priporočila za politike: Izboljšanje dostopnosti do storitev splošnega pomena
Storitve splošnega pomena (Services of general interest - SGI) so življenjskega pomena za
gorska in podeželska območja. Zaradi tega je AS5 vzpostavila skupino za razmislek (think
tank), ki reflektira o razvoju storitev splošnega pomena na območju Alp. Skupina za
razmislek je leta 2019 objavila dokument s 17 točkami za spodbujanje razmišljanja. Glavna
točka je celostni, teritorialni pristop do storitev splošnega pomena. Znotraj celostnega,
teritorialnega pristopa bodo kompetentni uradi najprej obravnavali prihodnje potrebe
uporabnikov storitev v naslednjih letih. Na osnovi teh potreb bodo izdelali teritorialno
strategijo, ki vključuje vse storitve na celostni način in išče sinergije med storitvami. Ta
celostni, teritorialni pristop je že bil preverjen in izveden znotraj projekta INTESI v okviru
INTERREG programa Območje Alp. Ta dokument vsebuje seznam primerov dobrih praks in
zaradi tega predstavlja tudi dobro referenco za zainteresirane osebe izven območja Alp.
Nadaljnje branje:
https://www.alpine-region.eu/publications/thesis-paper-sgi
https://servicepublic.ch/en/alpine-think-tank/

Kontaktne osebe:
Thomas Egger, sopredsedujoči AS5, thomas.egger@sab.ch

Prihodnje aktivnosti:
Znotraj časovnice 2021 – 2022 bo AS5 objavil priporočila za politike o tem kako izboljšati
digitalizacijo v malih in srednjih podjetjih. Delo je bilo dejansko opravljeno v okviru projekta
Pametni SMP (Smart SME). https://www.alpine-region.eu/projects/smart-smes
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OHRANITI IN VALORIZIRATI NARAVNE VIRE, VKLJUČNO Z
VODO IN KULTURNIMI VIRI
AS6 pri EUSALP želi ohraniti in trajnostno valorizirati naravno in kulturno dediščino Alp in
uravnotežiti varstvo ter gospodarski razvoj, da bi na ta način zadovoljili splošni izziv
ohranjanja alpske regije kot edinstvenega življenjskega prostora za ljudi in naravo ter kot
gospodarsko območje. Splošno poslanstvo AS6 pri EUSALP je zagotoviti dragocene
prispevke k alpskemu strateškemu okvirju, ki bo omogočil vzpostavitev trajnostnih in
uravnoteženih modelov upravljanja z viri in proizvodnje. Slogan AS6 pri EUSALP je »Z
alpsko dediščino danes za trajnostni, odporni in inovativni jutri«.

Politična izjava o »trajnostni rabi in varstvu tal«
Tla v alpski regiji se soočajo s specifičnimi izzivi, kot so omejena naselitvena območja in
intenzivna raba tal v številnih dolinskih legah, precejšnji pritisk na občutljive ekosisteme,
vidne posledice podnebnih sprememb in neenakomerni razvoj prebivalstva. V velemestih in
aglomeracijah je prostor za gradnjo omejen in drag, kar vodi do tokov dnevne migracije in
problemov v prometu. Preudarna raba tal in varstvo tal zahtevata lokalne in regionalne
pobude ter čezmejno sodelovanje, saj tla zagotavljajo temelj ne samo za neodvisnost pri
zagotavljanju hrane in blaginje, ampak za celotno življenje. 2018 je AS6 pripravila politično
izjavo o »Trajnostni rabi in varstvu tal«, da bi na ta način obravnavala te izzive. Po javnem
posvetovanju za zbiranje povratnih informacij od zainteresiranih ustanov in organizacij
civilne družbe, je proces političnega usklajevanja vodil do tega, da je 20 alpskih regij in 6
držav podprlo to deklaracijo. Deklaracija poziva k:
 Uporabi in krepitvi izvajanja obstoječe zakonodaje
 Koordinaciji in izboljšanju zbiranja podatkov in sistemov spremljanja
 Krepitvi razvoja znotraj urbanih območij in načrtovanju infrastrukture ter skrbnemu
rudarjenju
 Spodbujanju ozaveščanja, ustvarjanju sposobnosti in izmenjavi izkušenj o trajnostni
rabi in varstvu tal
 Olajševanju in živem vključevanju javnosti
 Vzpostavljanju in krepitvi regionalnega, nacionalnega in čezmejnega sodelovanja
Nadaljnje branje:
https://www.alpine-region.eu/results/political-declaration-“sustainable-land-use-and-soilprotection
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Kontaktne osebe:
Lisa Ellemunter, sopredsedujoča AS6, Lisa.Ellemunter@alpconv.org
Wolfger Mayrhofer, sopredsedujoči AS6, Wolfger.Mayrhofer@alpconv.org
Helmut Serro, sopredsedujoči AS6, Helmut.Serro@ktn.gv.at
Prihodnje aktivnosti:
V časovnici 2021 – 2022 bodo glavne aktivnosti AS6 zadevale dve glavni usmeritvi, tj.
varstvo in valorizacija naravne in kulturne krajine Alp ter alpska kulinarična dediščina.
Dodatno bo AS6 vključena v številne navzkrižne aktivnosti, od katerih so najpomembnejše
prispevek k delu delovne skupine za multifunkcionalne gozdove in trajnostno rabo lesa
(Task Force Multifunctional Forests and Sustainable Use of Timber - TF MFSUT) in
sodelovanje z drugimi AS znotraj področja strateške prednostne politike »Prostorsko
načrtovanje«.
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RAZVOJ EKOLOŠKE POVEZLJIVOSTI NA CELOTNEM
OBMOČJU, KI GA POKRIVA EUSALP
Akcijska skupina 7 se prednostno posveča razvoju funkcionalne mreže za zeleno
infrastrukturo (ZI) na celotnem območju. Na osnovi dejstva, da med seboj povezana ZI
zagotavlja številne ekosistemske storitve, je namen dela znotraj AS, da ne samo zaščitimo
okolje ampak da dosežemo številne družbene in gospodarske ugodnosti za ljudi. Pri tem je
AS7 vzor za praktično izvajanje Evropskega zelenega dogovora na terenu.
Z izvajanjem politične deklaracije »Alpska ZI – Združujemo moči za naravo, ljudi in
gospodarstvo«, sledi AS7 pristopu, da umesti ZI kot ključno temo za prebivalce Alp in
odločevalce od evropske do lokalne ravni s




povezovanjem relevantnih ključnih akterjev iz vseh ravni,
z izvajanjem prikrojenih aktivnosti na vsaki ravni,
z vključevanjem širokega kroga deležnikov.

Priporočila za politike: Trije glavni koraki v smeri desetletja alpske zelene
infrastrukture
1. Vzpostavljanje obvladovanja in upravljanja zelene infrastrukture kot poglavitne
politične teme. V ta namen priporočamo
a. vzpostavljanje TEN-G koridorjev podobnih drugim evropskim TEN-področjem, ki
bodo prevzeli skrb za promoviranje transnacionalno pomembnih elementov
alpske zelene infrastrukture,
b. dogovor o 2. EUSALP okoljski ministrski konferenci o alpski zeleni infrastrukturi
na temo naslednjih mejnikov, ki bodo zagotovili, da bo EUSALP evropski pionir
za zeleno infrastrukturo.
2. Narediti temo »zelene infrastrukture« za ključni element znotraj »storitev splošnega
pomena v zelenem« in vse v smeri bolj zelene Evrope. V ta namen priporočamo
a. vključitev ZI kot ključne teme v trenutnih programih EU za sofinanciranje in da
postane AS7 vozlišče za koordinirane aktivnosti,
b. implementacijo najmanj enega gonilnega EUSALP-projekta znotraj ustreznih
regionalnih ESRR in čezmejnih INTERREG programih, kakor tudi znotraj
transnacionalnega INTERREG programa Območje Alp in prihodnjega LIFEprograma,
c. zagotavljanje nujnega nacionalnega sofinanciranja, ali na način vzpostavitve
enkratnega financiranja ali z vzpostavitvijo ali ustrezno prilagoditvijo nacionalnih
programov financiranja.
3. Narediti prednosti zelene infrastrukture oprijemljive za odločevalce in državljane na
lokalni ravni. V ta namen priporočamo
a. oblikovanje projektov, ki pomagajo izboljšati kakovost življenja posameznih
državljanov,
b. nagrajevanje inovativnih rešitev s pomočjo natečajev/razpisov idej.
c. širjenje mreže alpskih mest za ZI in krepitev partnerstva med mesti in
podeželjem.
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Nadaljnje branje:
https://www.alpine-region.eu/action-group-7
Prihodnje aktivnosti:
V časovnici 2021 – 2022 bo AS7 nadaljevala z delom na teh priporočilih za politike in
nadalje razpravljala ter jih razvijala s ključnimi snovalci politik kakor tudi, da bo vodila
proces za zeleno infrastrukturo kot strateško področje prednostne politike.

Kontaktne osebe:
Michaela Künzl, sopredsedujoča AS7, Michaela.Kuenzl@stmuv.bayern.de
Nika Debeljak, sopredsedujoča AS7, nika.debeljak@zrsvn.si
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IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA TVEGANJ IN BOLJŠE
UPRAVLJANJE
S
PODNEBNIMI
SPREMEMBAMI,
VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM VELIKIH NARAVNIH
NESREČ
Trajnostna in učinkovita zaščita pred naravnimi nesrečami je bistveni pogoj za tako
naseljevanje kot družbeno-gospodarski razvoj v Alpah. Omejen naselitveni prostor in
podnebne spremembe vodijo do povečane izpostavljenosti in tveganja za škodo na zasebni
lastnini ter infrastrukturi v Alpah. Interesi gospodarskega razvoja, socialne blaginje,
mobilnosti in turizma morajo biti uravnoteženi z zmanjšanjem tveganja in upravljanjem
varnosti. To zahteva nove instrumente obvladovanja tveganja in procese, kjer si
prizadevamo za optimalni pristop glede potreb raznolike rabe tal.

Priporočila za politike na področju upravljanja tveganja:





Boljše razumevanje koncepta upravljanja tveganja
Odprtje formalnih postopkov za zaščitne ukrepe in razprava o njih
Kartiranje kot osnova za komuniciranje tveganj
Prostorsko načrtovanje kot bistveni vidik v procesu upravljanja

Priporočila za politike na področju gozdnih požarov:





Oblikovanje in izvajanje kratkoročnih in dolgoročnih preventivnih ukrepov
Prilagajanje ukrepov za omejevanje specifičnim pogojem alpske regije
Izboljšanje razumevanja in ukrepov za upravljanje površin po požaru
Podpirati prenos znanja in izmenjavo izkušenj

Priporočila za politike za področje preobremenitve tveganja in preostalega
tveganja:








Razvoj harmoniziranega pristopa za celostno presojo tveganja v Alpah
Ustvarjanje in delitev skupnih definicij za izraze »preostalo tveganje« in »primeri
preobremenitve«
Vzpostavitev celotnega in transparentnega sodelovanja akterjev pri postopkih
obvladovanja tveganja
Upoštevanje preostalega tveganja in primerov preobremenitve pri rabi tal in
prostorskem načrtovanju
Uvajanje celostnega spektra ukrepov za povečanje splošne odpornosti skupnosti in
njene kritične infrastrukture
Vzpostavljanje pravnega in političnega okvira, ki podpira upravljanje preostalega
tveganja
Spodbujanje medsektorskega pristopa do obvladovanja tveganja, ki spodbuja
sinergije med tehnologijo, gospodarstvom in življenjskim slogom družbe
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Ustvarjanje kulture tveganja, kjer se skupnost zaveda preostalega tveganja
Ustvarjanje živahnega dialoga o tveganju in spodbujanje širjenja informacij preko
različnih kanalov

Nadaljnje branje:




Obvladovanje tveganja
Gozdni požari
Preobremenitve tveganja in preostalo tveganje:

Prihodnje aktivnosti:
Znotraj časovnice 2021 – 2022 AS8 vodi medsektorsko pobudo za izvajanja prostorskega
načrtovanja odpornega pred podnebnimi spremembami (CLISP-ALP). Cilj je ocena
možnosti in delovanje obstoječih načrtovalskih instrumentov v alpskih državah z namenom
doseganja prostorskega načrtovanja, ki bo odporno proti podnebnim spremembam. Prav
tako bomo razvili priporočila. Nadalje se bo AS8 posvetila oceni in razvoju komunikacijskih
orodij o tveganju usmerjenih k določenim ciljnim skupinam kot so fizični modeli naravnih
nesreč.

Kontaktne osebe:
Kilian Heil, sopredsedujoči AS8, kilian.heil@bmlrt.gv.at
Katharina Rieder, sopredsedujoča AS8, katharina.rieder@bmlrt.gv.at
Andreas Lindenmaier, sopredsedujoči AS8, Andreas.Lindenmaier@stmuv.bayern.de
Wolfgang Rieger, sopredsedujoči AS8, Wolfgang.Rieger@lfu.bayern.de
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OBMOČJE KOT MODELNA REGIJA ZA ENERGETSKO
UČINKOVITOST IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Akcijska skupina 9 vidi svoj poudarek na promociji energetske učinkovitosti in proizvodnje
ter uporabe lokalnih virov obnovljive energije v alpski regiji, še posebej v javnem in
zasebnem sektorju. Okvir za to med drugim nudijo energetske direktive EU, cilji EU za leto
2020 in paket za energetsko unijo. Aktivnosti so namenjene podpori bistvenemu zmanjšanju
porabe energije v bivalnem okolju in na področju mobilnosti, ter pri malih in srednjih
podjetjih. Aktivnost spodbuja upravljanje z energijo in sisteme spremljanja na različnih
ravneh.

Priporočila za politike: Izboljšanje energetske učinkovitosti v malih in srednjih
podjetjih
Izkušnje iz zadnjih let so pokazale, da so trg in mehanizmi na trgu samo omejeno
zadovoljivi pri ustvarjanju potenciala za varčevanje z energijo v SMP-jih. Eno priporočilo, ki
izhaja iz izmenjave med strokovnjaki znotraj aktivnosti akcijske skupine 9 je, da morajo za
uspešno uvedbo shem energetske učinkovitosti za mala in srednja podjetja, ki se tem
shemam pridružijo prostovoljno, javne energetske agencije močno delati na vzpostavljanju
zaupanja, informiranju in tehnični podpori.
Akcijska skupina 9 je razvila naslednja priporočila in nezavezujoče instrumente politike.
Izboljšanje ozaveščenosti javnih energetskih agencij
 Intenzivno obveščanje o temah kot so prednosti ukrepov energetske učinkovitosti in
uporaba obnovljivih virov energije, primerov najboljših praks in možnostih
financiranja.
 Krepitev komunikacije in višanje ozaveščenosti za ne-energetske ugodnosti.
 Obravnavanje pomislekov glede odplačilne dobe vlaganj v energetsko učinkovitost.
 Prikaz ukrepov učinkovite rabe, da bi tako določenim dejavnostim prikazali najbolj
primerne ukrepe varčevanja z energijo in povezovanje z možnostmi financiranja in
subvencijskimi programi.
 Prenos izkušenj resničnih primerov v podjetja preko obiskov na lokacijah, srečanj
med enakovrednimi partnerji in delavnicami.
 Nagrajevanje podjetij, ki so udejanjila vzorne ukrepe energetske učinkovitosti.
Priporočila glede energetskega svetovanja



Zagotavljanje brezplačnega/cenovno ugodnega energetskega svetovanja podjetjem
Izobraževanje specializiranih sektorskih in regionalno aktivnih energetskih
svetovalcev: Bistvenega pomena je, da energetski svetovalci pridobijo specifično
sektorsko znanje vezano na dinamiko na trgu in tehnologije, da bi tako lahko
upoštevali specifične potrebe, ko bodo svetovali podjetjem iz določenih sektorjev.
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Organiziranje energetskih svetovalcev in regionalnih informacijskih dogodkov v
tesnem sodelovanju z regionalnimi profesionalci, regionalnimi svetovalnimi podjetji
in župani ter morda tudi z lokalnimi bankami.
Ponudba stalne tehnične podpore med celotnim postopkom načrtovanja IN
izvajanja.
Spodbujanje avtorizacije svetovalcev, da bo omogočena prijava za subvencije.

Priporočila glede financiranja vlaganj






Vzpostavitev enovite točke (one-stop-shop) ne samo za podporo za tehnična
vprašanja, ampak tudi za svetovanje o razpoložljivih možnostih financiranja.
Poudarek na nekaj primernih programih sofinanciranja.
Poenostavitev prijavnih postopkov
Dajanje neposrednih subvencij namesto mehkih posojil
Prednost dolgoročnih programov financiranja

Priporočila za politike: Izboljšanje uporabe zelenega vodika v EUSALP
energetskem miksu
Zeleni in dekarbonizirani vodik bo igral zanimivo vlogo v okviru energetskega prehoda.
Zasnovan na Strategiji EU za vodik in na obstoječih regionalnih strategijah za vodik, bi
morale regije med sabo sodelovati, da bi razvile proizvodnjo zelenega in dekarboniziranega
vodika, ki bo v uporabi pri dekarbonizaciji industrije in mobilnosti. Z intenzivnim
sodelovanjem bodo alpski koridorji opremljeni s polnilnimi postajami za vodik za težka
cestna vozila (potniška in tovorna). Morali bi preučiti teritorialne pristope s kombinacijo
proizvodnje, transporta, skladiščenja in porabe na istem območju, ki vključujejo lokalne
javne urade in zasebni sektor, saj bi tako lahko dekarbonizirali oba sektorja, odvisno od
lokalnega konteksta.
Umeščanje vodika v ESRR program (vključno z osrednjimi) je kritična tema razvoja
dosledne vrednostne verige na obeh straneh, tako na strani ponudbe (proizvodnja, polnilne
postaje) kot na strani povpraševanja (uvajanje voznega parka).

Priporočila za politike: povečevanje vloge regionalne energetske opazovalnice
Regionalne opazovalnice za energijo in toplogredne pline imajo nalogo, da zbirajo,
obdelujejo, spremljajo in diseminirajo podatke regionalnim in lokalnim javnim uradom.
Zbrani podatki so bistveni za lokalne skupnosti pri razvoju njihove lastne trajnostne politike
in akcijskega načrta za prilagajanje. To je močno orodje za pripravo regionalnih in lokalnih
energetskih scenarijev za prihodnost, izboljšanje energetskega upravljanja v občinah.
Kadrovske možnosti v teh organizacijah je potrebno okrepiti in podpreti mrežo med
regionalnimi opazovalnicami.
Ta mreža bi morala biti osnova za vzpostavitev Alpske energetske opazovalnice. Njena
naloga bo zbiranje regionalnih podatkov iz vseh regionalnih opazovalnic, da bi tako pridobili
celovito sliko energetskega prehoda v EUSALP. Izračunan bo prispevek EUSALP k Ciljem
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EU za leti 2020 in 2030, kar bo omogočilo, da bomo definirali specifične cilje za EUSALP.

Kontaktne osebe:
Benjamin Auer, sopredsedujoči AS9, Benjamin.Auer@klimahausagentur.it
Etienne Viénot, sopredsedujoči AS9, etienne.vienot@auvergnerhonealpes‐ee.fr
Prihodnje aktivnosti:
V časovnici 2021 – 2022 bo AS9 skupaj z drugimi akcijskimi skupinami pripravila načrt za
uvajanje projektov zelenega vodika v Alpah.
Nadalje bo do leta 2022 vzpostavljena Alpska energetska opazovalnica, ki bo izboljšala in
harmonizirala zbiranje energetskih podatkov in spremljanje na območju Alp.
Nadalje bo akcijska skupina še poudarila proizvodnjo OVE, energetske skupnosti, mikromreže in čezmejne pametne mreže. Priporočila za politike iz teh področij bodo objavljena
skladno z napredovanjem pri delu.
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Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti?
Ta povzetek politik prednostno opisuje priporočila politik, ki jih je do sedaj oblikovalo devet
akcijskih skupin. Znotraj časovnice za obdobje 2020 – 2022 so vse akcijske skupine dale
močan poudarek na ciklu politik. Akcijske skupine sodelujejo pri petih strateških področjih
prednostnih politik in izvajajo vsaj pet strateških medsektorskih pobud za izvajanje. S temi
ključnimi aktivnostmi EUSALP poudarja sodelovanje med akcijskimi skupinami in si
prizadeva za večji vpliv na ravni politik. Poleg tega vsaka akcijska skupina izvaja vsaj eno
strateško pobudo za izvajanje.
Strateška področja prednostnih politik (Strategic Priority Policy Area - SPPA).
Za obdobje od 2020 do 2022 se je devet akcijskih skupin zedinilo, da sodelujejo na ravni
petih Strateških področij prednostnih politik (Strategic Priority Policy Area - SPPA).
Prostorsko načrtovanje: Prostorsko načrtovanje je dejansko navzkrižna tema, ki je zelo
relevantna znotraj vseh tematskih področij, ki so obravnavana znotraj EUSALP. Vendar do
sedaj EUSALP še ni posvetil nobene pozornosti viziji za prostorsko načrtovanje. Na
območju Alp že obstajajo številni dokumenti in strategije. Namen SPPA je zbiranje vseh
informacij in skupaj s kompetentnimi deležniki znotraj prostorskega načrtovanja pripraviti
perspektive za prostorski razvoj za EUSALP. To bo vodilo do pravno nezavezujočega
dokumenta, ki bo opredelil vizijo prostorskega razvoja EUSALP. Ta splošna perspektive bi
morala prispevati k izboljšanju koherentnosti nacionalnih, regionalnih in čezmejnih strategij
prostorskega načrtovanja in identificirati ter izvajati aktivnosti, ki prispevajo k temu
splošnemu prostorskemu vidiku znotraj območja Alp. Pri izgradnji te skupne perspektive
bodo pomagale tri čezmejne strateške pobude za izvajanje (1) študija o podnebno
odpornem prostorskem načrtovanju, (2) kartiranje alpske prometne infrastrukture primerne
za prihodnost in (3) analiza in evalvacija zelenih infrastruktur na območju Alp.
Pametne vasi: Namen pristopa pametnih vasi je ustvariti priložnosti za pametni prehod
občin in regij v gorskih območjih preko novih oblik vključevanja deležnikov, kar je še
dodatno olajšano z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Ta pristop je
bil preverjen v obdobju 2018 – 2021 in izveden na več pilotnih območjih znotraj EUSALP.
Pripravili smo prenosljiva orodja in priporočila za politike. Sedaj je namen širiti to znanje v
čim več gorskih in podeželskih občinah znotraj območja Alp, da bi jim tako pomagali
izkoristiti potenciale, ki jih prinaša digitalizacija. Ena poglavitnih aktivnosti bo ustvarjanje
mreže pametnih vasi in pametnih regij. Ta zasnova omrežja bo pomagala olajšati izmenjavo
informacij in izkušenj ter bo prikazala sodobno podobo območja Alp.
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Ogljično nevtralna Alpska regija: Alpska regija je med vodilnimi pri prehodu v smeri
nizkoogljičnega ali morda celo ogljično nevtralnega gospodarstva. EUSALP akcijske
skupine želijo prispevati k Evropskemu zelenemu dogovoru in podpirajo pristop k
dekarbonizaciji, kjer imata prednostni položaj energetska učinkovitost in zadostnost
(pomemben element znotraj splošne energetske učinkovitosti), kateremu sledi
nadomeščanje preostale energetske proizvodnje/virov in končno tudi kompenziranje
izpustov toplogrednih plinov. Za doseganje teh ciljev sta predvideni dve pobudi za strateško
implementacijo: Skupni energetski cilji za nizkoogljično alpsko regijo in zeleni vodik za Alpe.
Pobuda o skupnih energetskih ciljih bo med drugimi aktivnostmi tudi vodila do priporočil
politike. Delo na zelenem vodiku bo večinoma obsegalo meta-študijo in vodilo do priprave
časovnega načrta za uvajanje H2 tehnologij na območju EUSALP.
Inovacijsko vozlišče za zelene poslovne modele: Območje Alp se nahaja v ospredju pri
inovacijah in se lahko opre na raziskovalne in razvojne institucije ter podjetja na najvišji
ravni. Inovacijsko vozlišče za zelene poslovne modele bi lahko valoriziralo te inovacijske
sposobnosti in močno prispevalo k Evropskemu zelenemu dogovoru. Če želimo okrepiti
sodelovanje med ustvarjalci politik, akademskim svetom in poslovnim sektorjem ter okrepiti
inovacijsko sposobnost, bodo aktivnosti razvite znotraj teh politik morale upoštevati v
največji možni meri nove strategije pametne specializacije regij znotraj EUSALP in rezultate
iz projektov znotraj programa Območje Alp, ki se izvajajo. Izbrane so bile tri glavne teme, s
katerimi želimo dati večji poudarek ideji tega inovacijskega vozlišča, kjer bo bolje izkoriščen
potencial alpskega območja: (1) lesne vrednostne verige, (2) turizem in (3) trajnost in
odpornost proizvodnih in dobavnih verig.
EUSALP inovacijsko pospeševanje (EUSALP Innovatioin Facility - EIF): Eden glavnih
ciljev vsake makroregionalne strategije je boljše medsebojno usklajevanje obstoječih shem
za sofinanciranje. Vendar obstoječe sheme za sofinanciranje niso bile nujno zasnovane na
način, da bi zadostile potrebam makroregionalnih strategij. Sledijo lastni (sektorski) logiki
intervencij in pravil. Zaradi tega je v nekaterih primerih zelo težko ali celo nemogoče
mobilizirati financiranje še posebej za medsektorske pobude, ki vključujejo več akcijskih
skupin. Namen EIF je premostiti te vrzeli. Pomeni podporo implementaciji inovativnih pobud
tako, da dopolnjuje obstoječe sklade in aktivira nove, hkrati pa tudi v celoti sledi
prednostnim nalogam EUSALP, kot so jih določili organi znotraj EUSALP. Namen je
raziskati izvedljivost in potencialne okvirne pogoje za pridobivanje nadaljnjih virov
financiranja za kratkoročne, dinamične in medsektorske zahteve po financiranju, ki bi služile
širokemu krogu potencialnih in raznolikih upravičencev - prav tako z upoštevanjem
zasebnih finančnih podpor kot recimo od podjetij, fundacij itd. Do 2022 bo EUSALP priprava
študijo o izvedljivosti takšnega načina pospeševanja.
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..in na koncu devet strateških pobud
Nadalje bodo vse akcijske skupine delale na strateških pobudah, kot so definirane v njihovih
delovnih načrtih. Tako da bodo ob koncu tega obdobja 2022 številne aktivnosti že začete ali
pa bodo že izvedene. Kar zadeva cikel politik bo EUSALP pripravila novi dokument s
priporočili za politike, ki bi izhajale iz teh aktivnosti. Ta dokument bo pripravljen do spomladi
2022 in bo predstavljen ter vključen v razpravo na ravni EUSALP in v vseh sedmih državah
alpskega loka. Zato bodite pozorni na zadeve, ki prihajajo, in sledite našim aktivnostim na
naslovu www.alpine-region.eu ter na družbenih omrežjih.
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