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Izjemoma je Francija 
predsedovala EUSALP za 
obdobje dveh let. Zaradi 
zdravstvene krize sta bili to 
dve zelo posebni leti v vseh 
pogledih, ampak prav tako 
sta to bili dve leti pridobivanja 
dragocenih izkušenj, izmenjav 
in dela med območji znotraj 
Alp. Takšno edinstveno 
upravljanje EUSALP nam 
je omogočilo, da smo imeli 
kolegialno predsedovanje 
med državo in tremi regijami 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté 
in Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ter da smo skupaj 
spodbujali močno dinamiko 
za trajnostni razvoj Alp.
Alpska regija je sestavljena 
iz najvišjih gorskih območij 
v zahodni Evropi, značilnih 
turističnih središč, močnih 
industrijskih dolin, veličastnih 
jezer in iz nekaj najmočnejših 
metropol v Evropi.
V obdobju teh dveh let 
predsedovanja si je Francija 
prizadevala predstavljati 
celotni spekter raznolikosti 
Alp in podpirati projekte, 
ki omogočajo, tako 
danes kot jutri, da skupaj 
poiščemo odgovore 
na izzive 80 milijonov 
prebivalcev območja Alp: 
zaposlovanje in izobraževanje, 
dediščina in znanje, 
gospodarstvo, mobilnost 
in dostopnost storitev, 
demografske spremembe, 
ohranjanje naravnih virov, 
podnebne spremembe 
in energetski izzivi.
EUSALP je bila ustanovljena 
2015 in sledi trem glavnim 
ciljem: enakovreden dostop 
do zaposlovanja; trajnostni 
notranji in zunanji dostop 
za vse; bolj vključujoči 
okoljski okvir ter obnovljive 
in zanesljive energetske 
rešitve za prihodnost. Ob 
zaključku francoskega 
predsedovanja smo zadovoljni, 
da smo lahko skupaj z 
vsemi deležniki prispevali 
k napredku naših skupnih 
prizadevanj ob teh velikih 
izzivih v Evropi in v Alpah.

Jacqueline 
Gourault,
ministrica za 
teritorialno 
kohezijo in odnose 
s teritorialnimi 
skupnostmi



Sporočilo, kateremu regija 
Auvergne-Rhône sledi in 
ga je posredovala znotraj 
francoskega predsedovanja 
EUSALP, je jasno: pomembno 
je zagotoviti trajnostno 
prihodnost za alpsko regijo. 
To zahteva obsežno zbiranje 
vseh vrst energije, generacij 
in območij okrog izzivov, s 
katerimi se sooča alpska regija: 
demografski, gospodarski, 
okoljski in družbeni izzivi.
Francosko predsedstvo EUSALP 
se je odzvalo na vse te izzive, 
in to v času ko je pandemija 
s COVID-19 zahtevala še bolj 
koordinirana prizadevanja, da bi 
naredili alpsko regijo odporno. 
Odločili smo se, da se posvetimo 
glavnim gospodarskim in 
okoljskim izzivom: turizem; 
lesna industrija; promet, s 
spodbujanjem nizko-ogljične 
mobilnosti in področjem 
vodika; podpora kmetijstvu s 
spodbujanjem pašništva; in 
industrija 4.0, saj to pomeni vir 
blaginje za moške in ženske, ki 
živijo v naših dolinah in gorah. 
Dogodki, ki jih je v letih 2020 in 
2021 v alpski regiji organizirala 
regija Auvergne-Rhône so 
izpolnili pričakovanja akterjev 
v Alpah. Nadaljevali bomo z 
delom na teh temah, ki zadevajo 
vsa območja in vse generacije. 
Mobilizacija regionalnih 
aktivnosti v naslednjih tednih 
bo ostala vseobsegajoča 
in bo neločljivo povezana 
z evropskimi programi, pri 
katerih je regija sedaj zadolžena 
za operativno upravljanje.
Ob koncu tega predsedovanja 
in v trenutku, ko predajamo 
štafeto našim italijanskim 
prijateljem, smo ponosni 
na doseženi napredek. V 
naslednjih mesecih lahko še 
nadalje računate z odločnostjo 
regije Auvergne-Rhône.

Laurent 
Wauquiez,
predsednik 
regije 
Auvergne-
Rhône-Alpes

V prvih dneh francoskega 
predsedovanja EUSALP ni 
ničesar nakazovalo izredne 
razmere, s katerimi so se morali 
soočati člani francoskega 
partnerstva in regije Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Kriza zaradi 
koronavirusa je ustvarila nove 
prednostne naloge na področjih 
zdravja, človeka in turizma. Te 
naloge smo dodali k specifičnim 
problemom alpske regije 
na področjih gospodarstva, 
zaposlovanja in okolja.
Naš odziv je bil takojšen. Že 
marca 2020 smo prilagodili 
časovnico francoskega 
predsedstva, da je vključevala 
posledice epidemije in 
predlagala trajnostno 
oživitev alpske regije. 
Zaključni dogodek francoskega 
predsedstva v Nici 14. in 15. 
decembra nam bo omogočil, 
da se bomo ponovno spomnili 
moči naše zaveze iz prvih dni 
krize in številnih rešitev, ki 
so sledile v nadaljevanju.
Trajnostni gorski turizem, 
razvoj mehke mobilnosti, 
ohranjanje alpske biotske 
raznovrstnosti, vključevanje 
mladih… Vse to so teme, kjer 
našim italijanskim naslednikom 
predajamo solidne zaključke.  
Želimo si, da se bodo lahko 
zanesli na novo stalno tehnično 
podporno strukturo, ki bo 
ustanovaljena v Nici. Kot dokaz 
zaveze Francije do Alp, bo le-ta 
podpirala EUSALP pri izvajanju 
njenih projektov sodelovanja. 
Dogodki zadnjih mesecev 
so pokazali, da je francosko 
predsedstvo EUSALP delovanlo 
v ključnem trenutku upravljanja 
alpske makroregije. 
Člani francoskega partnerstva 
in regije Provence-Alpes-Côte 
d'Azur so začeli hiter ponovni 
zagon ter so položili temelje za 
uravnotežen razvoj Alp, njene 
prebivalce in njeno okolje!

Renaud 
Muselier,
predsednik 
regije 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

Dovolite, da izrazim 
zadovoljstvo ker je regija 
Bourgogne-Franche-Comté 
prispevala k ustanovitvi 
mladinskega sveta pod 
francoskim predsedovanjem 
EUSALP. Od sedaj naprej 
bo 28 mladih (4 iz vsake 
države) sodelovalo pri 
delu alpske makroregije. 
To je koristen korak 
naprej, saj je vključevanje 
mladih odločilnega 
pomena za vitalnost Alp 
in njeno prihodnost. 
To bo prihodnost, ki nujno 
vključuje tudi preobrazbo 
gorskega turizma. Tudi 
na tem področju je regija 
Bourgogne-Franche-Comté v 
celoti prispevala k delu tega 
francoskega predsedstva. Še 
posebej imam tukaj v mislih 
organizacijo specifičnih 
dogodkov v krajih Métabief in 
Prémanon marca in septembra 
2021, ki sta pokazala močno 
zavezo na tem področju. 

Marie-Guite 
Dufay,
predsednica 
regije Bourgogne-
Franche-Comté



Usoda je nam vsem 
naklonjena: rojeni smo in 
živimo v čudoviti krajini, 
sredi najlepših gora na svetu, 
ki se zaključijo v nižinah, 
katere spadajo med najbolj 
rodovitne predele v Evropi, 
kjer so prisotni varnost, 
poslovno okolje, delo, 
inovacije in socialno varstvo.
Naravno in kulturno okolje 
in predvsem življenjski 
prostor neizmerne lepote 
in ogromne vitalnosti. 
Imamo skupno odgovornost: 
da ohranimo ta del stvarstva, 
ga predamo naslednjim 
generacijam kot njihov 
življenjski prostor, kjer bodo 
lahko izživela njihove težnje in 
bodo poznali tok časa skozi 
naše in njihovo življenje. 
Imamo radi tiste, ki vlagajo v 
naša območja, tiste, ki dajejo 
energijo za napredek, misli in 
ideje za pozitivno prihodnost. 
Naš cilj je, da se soočimo v 
tesnem sodelovanju z regijami, 
kantoni, zveznimi deželami, 
departmaji znotraj EUSALP z 
največjimi izzivi današnjega 
časa in prihodnosti. Podnebne 
spremembe so eden izmed 
izzivov. Imamo dva temeljna 
pristopa, kako se soočiti s 
tem globalnim izzivom, kjer 
bi radi solidarno prispevali: 
fokusiranje na energetsko 
učinkovitost in energijo 
proizvedeno iz obnovljivih 
virov energije. Prepričani smo, 
da lahko regije v EUSALP pri 

Arno 
Kompatscher,
predsednik 
avtonomne 
pokrajine 
Bolzano-Bozen

Maurizio 
Fugatti, 
predsednik 
avtonomne 
pokrajine Trento

tem izzivu zares spodbujajo 
evropski način vodenja. 
Drugi pristop je povezovanje. 
To je izziv epohalnih 
razsežnosti, ki bo bistveno 
spremenil način našega 
bivanja. Znotraj teh procesov 
bodo vsa središča, pa naj 
bodo to majhna, velika ali 
metropole, delovala kot 
gonilne sile. Zato moramo 
posebno pozornost posvetiti 
temu cilju z namenom 
da podpiramo periferna 
območja. To so izzivi s 
katerimi se moramo soočiti 
na poseben način v času 
našega predsedovanja.
Podedovali smo veliko 
mero odgovornosti. Čutimo 
pomen te odgovornosti 
in se zavedamo velike 
zaveze francoskega 
predsedstva pred nami. 
Najpomembnejši simbol 
zaveze Francije in francoskih 
regij znotraj EUSALP je ta, 
da je njihovo predsedovanje 
zaznamovala svetovna 
okoliščina in je pogoje 
narekovala največja kriza, 
ki so jo doživele naše 
generacije. Delili smo si 
strah, bolečino in upanje. 
Navkljub vsemu smo ohranili 
trezno glavo in še nadalje 
želimo Alpam in njenim 
prebivalcem, za njena mesta 
in vasi, usodo blaginje in 
trajnostnega razvoja. Moč 
in odločnost francoskega 
predsedstva je to omogočila: 
velik primer odpornosti, 
hrabrosti in poguma. 
To štafeto prevzemamo 
z obilico spoštljivosti 
in hvaležnosti. 
Naj živijo Alpe, naj 
živi EUSALP!

Kot eden tistih, ki je spodbujal 
Strategijo Evropske unije za 
Alpsko makroregijo (EUSALP) 
od njenega nastanka sem 
ponosen, da se lahko 
ozremo nazaj na pretekla 
leta in na opravljeno delo.
S tem, ko je kot prednostno 
nalogo predsedovanja 
izbrala boj proti podnebnim 
spremembam, se je Francija 
lahko lotila ukrepa prehoda, 
ki se dogaja v tem gorskem 
območju. Da, alpska regija 
je kot prva izpostavljena 
učinkom motenj v podnebju: 
izguba biotske raznovrstnosti, 
zemeljski plazovi, taljenje 
ledenikov; pritisk se 
povečuje in učinki, ki so že 
vidni, vplivajo na življenje 
prebivalcev in ekosistemov.
Skupaj s tremi alpskimi 
regijami smo želeli Alpe 
postaviti v središče evropskega 
sodelovanja na področju 
varstva okolja in izboljšanja 
življenja njenih prebivalcev. 
Začenši z letom 2020 
smo v okviru francoskega 
predsedovanja organizirali 
več kot 40 dogodkov z 
namenom delovati v tej smeri. 
To se kaže vsakodnevno z 
obravnavo zelo konkretnih 
aktivnosti: sproščanje 
zastojev na cestah in gorskih 
prelazih s spodbujanjem 
tovornega železniškega 
prometa; spodbujanjem 
intermodalnosti za izboljšanje 
življenja čezmejnih 
delavcev; ali s krepitvijo na 
evropski ravni, varstvom 
biotske raznovrstnosti 
in bogastva alpske flore 
in faune, s promocijo 
krožnega gospodarstva in 
obnovljivih virov energije. 
Med sabo povezana usoda 
Alp zahtev koristne in 
koncentrirane javne politike. 
Preden postane politika, je 
EUSALP prizadevanje, ki 
nas skupaj vodi do tega, 
da se soočimo z izzivi v 
gorskih območjih, začenši 
z ekološkim prehodom.   

Joël Giraud,
državni 
sekretar 
zadolžen 
za zadeve 
podeželja



POSPEŠEVANJE 
EKOLOŠKEGA 
PREHODA V 
KONTEKSTU 
ZDRAVSTVENE 
KRIZE
Francosko predsedstvo EUSALP 
so organizirali skupaj država ter 
regije Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté in 
Provence-Alpes-Côte d‘Azur.  
 
Zaradi pandemije s COVID-19 se je francosko pred-
sedstvo v soglasju s partnerji pri EUSALP odločilo, 
da bo svoje delovanje razširilo še za eno leto, da bi 
tako izpolnilo svoje cilje pri pospeševanju ekološke-
ga prehoda alpske regije, s čimer bi se borili proti 
podnebnim spremembam.

Aktivnosti, ki jih je izvedlo francosko predsedstvo, so 
izboljšale koordinacijo in sodelovanje med akterji v 
makroregiji: mobilizacija in senzibilizacija EUSALP 
deležnikov, organov upravljanja in posredniških te-
les, nacionalnih/regionalnih/lokalnih akterjev vključe-
nih v pripravo politik, strokovnjakov in akterjev znotraj 
civilne družbe je bil bistveni poudarek predsedstva in 
je bil uspešen kljub izrednim zdravstvenim pogojem. 

K poglavitnim učinkom teh dveh let predsedovanja 
spadajo krepitev vključevanja mladih, razvoj dialoga 
med organizacijami, ki upravljajo s možnostmi finan-
ciranja in med EUSALP akterji, izboljšanje postopkov 
znotraj EUSALP, viri in vidnost.

FRANCOSKO 
PREDSEDOVANJE 
EUSALP V ŠTEVILKAH 

42
dogodkov je podprlo 
ali izvedlo francosko 
predsedstvo

Do 

2000
udeležencev preko  
spleta in v živo

10
prispevkov mladih

1
manifest “Skupaj  
oblikujemo trajnostno in 
odporno alpsko regijo”

64
stalnih projektov, ki so jih 
vodile akcijske skupine



 
SKUPNO VODENJE

Regija Auvergne-Rhône-Alpes in država (celotna Francija).

SPLOŠNI CILJ

Pospešiti prehod alpskega turizma na model ekološkega 
in celoletnega turizma s podpiranjem njegovih akterjev in 
spodbujanjem sodelovanja na lokalni in evropski ravni.

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Srečanje francoskih udeležencev projekta HEALPS 
(6. marec 2020 - Lyon), ki ga je financiral ARPAF (Prip-
ravljalni sklad za alpsko regijo) za mreženje med alp-
skimi termami

•   Smučarska središča in podnebne spremembe (16.-
17. marec 2021 - Métabief) 

•   Zaključna konferenca projekta Smart Altitude (10. 
maj 2021 - Les Orres)

  —  Ustanovitev mreže gorskih turističnih centrov v 
prehodu
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PREDNOSTNA NALOGA 1:
RAZVOJ CELOLETNEGA 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA

•   Splošno stanje gorskega turizma v prehodu (23.-24. 
september 2021 - Thyez & alpska regija) 

  —  Sprejem skupne deklaracije javnih in zasebnih 
akterjev ter civilne družbe

•   Alpska konferenca o pohodništvu in aktivnostih na 
prostem (29. september do 1. oktober 2021 - Gréoux-
-les-Bains) da bi tako reflektirali o praksah, ponudbah, 
modelih upravljanja in komunikacijskih orodjih za krepi-
tev odpornosti, kateri je sledila otvoritev pohodne poti 
GR®69 la Routo®, francosko-italijanske poti po kmetijah s 
turistično dejavnostjo na nekdanjih poteh sezonske paše

•   Symposium for Alpine health tourism (8.-9. oktober 
2021 - Bad Hofgastein) posvečenega turizmu zasnova-
nem na naravi in spodbujanju zdravja

•   Workshop on sustainable tourism (12. oktober 2021 - 
Bruselj) v okviru Evropskega tedna regij in mest

  —  Predstavitev študije TRANSTAT (začetek študije fe-
bruarja 2021): anketa o turističnem prehodu v alp-
skih gorah za vzpostavitev mreže gorskih smučar-
skih središč, ki se vključujejo v turistični prehod

•   World manufacturing week (18. do 22. oktober 2021) 
za ozaveščanje med podjetji o priložnostih povezanih z 
digitalizacijo in krožnim gospodarstvom.

https://www.alpine-region.eu/events/ski-resorts-and-climate-change
https://www.alpine-region.eu/SmartAltitudefinal-event2021
https://www.alpine-region.eu/EGTT2021
https://www.alpine-region.eu/events/alpine-conference-hiking-and-outdoor-activities-2021
https://www.alpine-region.eu/events/alpine-conference-hiking-and-outdoor-activities-2021
https://www.alpine-region.eu/events/healing-power-alps-symposium-alpine-health-tourism
https://www.alpine-region.eu/events/euregionsweek-2021-ewcr
https://www.alpine-region.eu/WorldManufacturingWeek2021


Ekološka in zdravstvena 
kriza sta močno vplivali 
na okolje aktivnosti 
na prostem. V tem 
kontekstu se morajo 
ponudba, koristniki in 
prakse razviti naprej in 
prilagoditi. Ta prilagoditev 
zahteva sodelovanje in 
sooblikovanje med vsemi 
vključenimi akterji pri 
športnih aktivnostih v 
naravi. Imenovanje Alpske 
konference o pohodništvu 
in aktivnostih na prostem 
ter uvedba pohodne 
poti na dolge razdalje 
GR®69 la Routo® kot del 
francoskega predsedstva 
EUSALP sta omogočili, 
da smo združili akterje 
iz celotne makroregije 
in izboljšali vidnost ter 
komunikacijo o refleksiji o 
prihodnosti aktivnosti na 
prostem ter o pobudah, 
ki so bile izvedene za 
promocijo turizma v vseh 
letnih časih.

Anne Rinjonneau, vodja 
oddelka za turizem, 
Departma Alpes de Haute-
Provence

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Izvedene dejavnosti so poudarile rešitve, ki jih EUSALP po-
nuja na področju trajnostnega turizma v okviru podnebnih in 
gospodarskih sprememb, alpska regija pa je postala zgled 
za celoletna turistična središča. Projekt TRANSTAT je omo-
gočil prepoznavnost EUSALP in podpornih regij v EU, pri or-
ganih upravljanja in partnerjih EUSALP.
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NAPREDOVANJE V 
SMERI PREHODA 
GORSKEGA TURIZMA
Trije prelomni dogodki so potekali 
v krajih Métabief, Les Orres in 
Thyez, ki so pomeni napredek v 
smeri prehoda gorskega turizma. 
Več kot 450 udeležencev preko 
spleta in v živo (strokovnjaki, 
politični odločevalci, akterji znotraj 
civilne družbe, lokalni zasebni in 
javni partnerji, itd.) so se zbrali, 
da bi izvedeli več o konkretno 
izvedenih pobudah, izmenjali 
mnenja o priložnostih financiranja 
ter da bi pospešili razmišljanje 
o prehodu gorskega turizma.

Thyez, 2021 © Hugues-Marie Duclos



 
SKUPNO VODENJE

Regija Auvergne-Rhône-Alpes in država.

SPLOŠNI CILJ

•   Spodbujanje trajnostnega kmetijstva, pašništva in 
gorskega gozdarstva

•   Razvoj teritorialnega pristopa do hrane, ki je usmerjen v 
lokalno potrošnjo gorskih živilskih proizvodov ter spod-
bujanje pašništva v alpski regiji

•   Promoviranje regionalnih blagovnih znamk, oznak kako-
vosti in teritorialnih znamk za povišanje vrednosti kme-
tijskih proizvodov v alpski regiji.

8

PREDNOSTNA NALOGA 2: 
SPODBUJANJE PROIZVODNJE, 
PREOBRAZBE IN POTROŠNJE 
LOKALNIH ALPSKIH PROIZVODOV 
V KRATKIH VERIGAH, S 
POUDARKOM NA GOZDARSKIH IN 
KMETIJSKIH PROIZVODIH 

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Gorski gozdovi in podnebne spremembe (4.-5. Sep-
tember 2020 - Aix-les-Bains) za spodbujanje različne 
rabe gorskih gozdov in trajnostnega gozdarstva.

  —   Priporočila za gozdne projekte v naslednjem 
programskem obdobju EU

  —   Vzpostavitev projektov o valorizaciji blagovnih 
znamk

•   Spodbujanje pašništva:
  —   Nacionalno srečanje pašniške dejavnosti (23.-

25. september 2020 - Barcelonette)
  —   Evro-alpska srečanja pašništva (8. oktober 2020 - 

Grenoble)
  —   Festival filmov »Pašništvo in velike širjave« (8. 

oktober 2020 / 7. oktober 2021 - Grenoble)

8
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•   100% local final conference (25. maj 2021) ARPAF 
projekt o analizi modelov teritorialnega razvoja zasno-
vanih na poslovni valorizaciji kmetijsko-živilskih proizvo-
dov, ki so v celoti proizvedeni in predelani lokalno ter 
identificiranje kriterijev za kopiranje oziroma prenos.

•   Second international territorial brand workshop (10.-
11. junij 2021) za izmenjavo o tem, kako lahko majhne 
teritorialne znamke prispevajo k ustvarjanju kratkih do-
bavnih verig na področju kmetijsko-živilskih dejavnosti 
ter so bolj odporne in sposobne prilagoditve na podneb-
ne spremembe.

  —   Stalno kartiranje alpskih teritorialnih znamk
•   Mednarodna konferenca o sodelovanju med mesti 

in gorami: skupaj do ogljične nevtralnosti! (7. okto-
ber 2021 - Grenoble) za spodbujanje sodelovanja med 
mesti, dolinami in gorstvi. 

•   REDIAFOR: ARPAF projekt za identificiranje in analizo 
konfliktov interesa in tveganj povezanih z multifunkcio-
nalno rabo gozdov. Rezultati so bili predstavljeni med 
IUCN session“ »Povezovanje zaščitenih območij in 
naprej za varstvo ekosistemskih storitev v gorah ter pri-
lagoditev na podnebne spremembe - medgeneracijski 
dialog« (7. september - Marseille)

•   TripleWood: ARPAF projekt, ki je bil ustanovljen pred 
francomskim predsedstvom, pilotno fazo je vodila nem-
ška zvezna dežela Baden-Württemberg, ki je spodbuja-
la štirideset lesnih konstrukcij na območju EUSALP. Ta 
projekt je bil tema razstave ob začetnem dogodku fran-
coskega predsedstva 4. februarja 2020 v Lyonu.

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Izvedene dejavnosti so poudarile rešitve, ki jih EUSALP po-
nuja na področju krožnega gospodarstva in lokalne proizvo-
dnje v kontekstu podnebnih in gospodarskih sprememb, 
alpska regija pa je postala model in napreden laboratorij za 
lesno industrijo in večnamenskost gozdov. Projekt REDIA-
FOR je omogočil prepoznavnost EUSALP in podpornih re-
gij v EU, pri organih upravljanja in partnerjih EUSALP. Tak-
šen medsektorski pristop je bil v okviru EUSALP razvit prvič.

9

SREČANJA AKTERJEV 
IZ PODROČJA 
PAŠNIŠTVA
Med 100 in 200 udeležencev 
je sodelovalo pri srečanjih, kjer 
so razpravljali o ekonomskem 
vidiku pašništva in njegovi vlogi 
pri ohranjanju alpske krajine.

GORSKI GOZD 
IN PODNEBNE 
SPREMEMBE

Okoli sto strokovnjakov, strokovnih 
delavcev iz gozdarstva in politični 
predstavniki so se srečali, da 
bi razpravljali o strateški vlogi 
industrije na območju Alp ter da 
predstavijo evropske projekte 
za krepitev odpornosti gozdne 
lesne industrije v gorah.

Aix-les-Bains, 2020

Grenoble, 2021
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© CoFor AURA

https://www.alpine-region.eu/results/final-conference-100-local
https://www.alpine-region.eu/territorialbrands2021
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/news/mandate-task-force-multifunctionality-forests-IUCN-contribution


 
SKUPNO VODENJE

Regija Provence-Alpes-Côte d‘Azur in država (Direction 
Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer 
- DGITM).

SPLOŠNI CILJ

•   Spodbujanje prehoda iz ceste na železnico in alternativ-
ne rešitve v logistiki

•   Razvoj v smeri večmodalnega, interoperabilnega in 
transnacionalnega potniškega informacijskega sistema

•   Izboljšati dostopnost odročnih alpskih območij
•   Spodbujanje razvoja kabelskega prenosa
•   Podpora energiji in ekološkemu prehodu potniškega in 

tovornega prometa.

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Srečanja akcijske skupine 4 (v letu 2020: 28.-29. 
april; 7.-8. september; 4. november / v letu 2021: 20.-
21. maj ; 13.-14. september)

•   Webinar Alternativna goriva in dekarbonizirana mo-
bilnost v alpski regiji (23. junij 2020)

10

PREDNOSTNA NALOGA 3:
RAZVOJ TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN 
PROMETNE REŠITVE

•   Priprava ocene in metodologije označevanja za pro-
jekte, ki so pomembni za spodbujanje rešitev trajnostne 
mobilnosti v alpski regiji iz makroregionalnega vidika. 
Označevanje 14 projektov v letu 2020, nova serija okoli 
30 projektov je ocenjena, za označevanje pred koncem 
leta 2021

•   Spletni seminar Čezmejno sodelovanje v mobilno-
sti (13. oktober 2020) za uporabo rezultatov skupnega 
projekta AG4-AG5 CrossBorder ARPAF za izboljšanje 
čezmejne mobilnosti v alpski regiji

•   Spletni seminar Dekarbonizirana mobilnost v alpski 
regiji, ki je nadomestil 4. GA konferenco o mobilnosti (3. 
november 2020)

•   Delavnice »Trajnostna in odporna alpska regija je v prip-
ravi v EUSALP akcijskih skupinah« & »Makroregionalne 
strategije, Interreg in politike EU o agendi za trajnostno 
energijo« (10. december 2020 - letni forum)

•   EUSALP Embedding workshop on sustainable mo-
bility with EU programs managing authorities (2. 
marec 2021 med tednom makroregionalnih strategij - 
teden MRS), da bi lahko podali možne uskladitve z za-
snovo financiranja za obdobje 2021-2027

•   4th Mobility Conference (20. maj 2021 - Nice) kot 
del Evropskega leta železnice, da bi tako identificirali 
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https://www.alpine-region.eu/events/online-webinar-replacing-4th-ag4-mobility-conference
https://www.alpine-region.eu/events/online-webinar-replacing-4th-ag4-mobility-conference
https://www.alpine-region.eu/events/eu-macro-regional-strategies-week-0
https://www.alpine-region.eu/events/eu-macro-regional-strategies-week-0
https://www.alpine-region.eu/events/4th-mobility-conference-20-may-2021


konkretne rešitve na makroregionalni ravni za spodbu-
janje intermodalnosti in interoperabilnosti

•   Prispevek k »Zelenem vodiku za Alpe« pobudi za 
strateško implementacijo preko:

  —   Študije »Inovativni pogonski sistemi in goriva« (iz-
vedena s strani zunanjega strokovnjaka In Exten-

so), ki jo je financiral projekt Alpgov 2, kjer so zbirali 
podatke in poudarjali potrebo po koordiniranem ra-
zvoju dekarbonizirane mobilnosti v alpski regiji 

  —   Spletni seminar »Dekarbonizirana mobilnost v alp-
ski regiji« (3. november 2020)

•   Projekt LinkingAlps: inovativna orodja in strategije za 
povezovanje mobilnostnih storitev za dekarboniziran 
alpski prostor (2019-22)

•   Priprava EUSALP prispevka za Evropsko leto železnic.

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Dejavnosti, ki se izvajajo na področju dekarbonizacije pro-
meta, so omogočile upoštevanje teh novih vprašanj v strate-
giji v povezavi s prednostnimi nalogami na področju energije 
in vodika. Z razširjanjem rezultatov v EU in partnerskih drža-
vah je EUSALP pridobil legitimnost, da se njegov glas sliši, 
da bi alpsko regijo opredelili kot model in napredni laboratorij 
za sisteme dekarbonizirane mobilnosti in proizvodnjo zelene 
energije za mobilnost. Ukrepi, izvedeni na področju označe-
vanja projektov EUSALP na področju prometa in mobilnosti, 
so zagotovili prepoznavnost EUSALP in podpornih regij pri 
EU, organih upravljanja in partnerjih. Takšna oznaka je bila 
v EUSALP oblikovana prvič, pobuda pa je navdihnila druge 
akcijske skupine, da storijo enako, da bi ta pristop vključi-
li v ocenjevanje sofinanciranja različnih podpornih progra-
mov EU.
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4TH MOBILITY 
CONFERENCE

Ob upoštevanju Evropskega leta 
železnic, se je četrta konferenca 
o mobilnosti posvetila železnici 
kot trajnostnemu načinu prometa 
in razvoju čezmejnega prometa v 
Alpah, ki ga je prikazalo potovanje 
udeležencev v kraj Breil sur Roya 
na črezalpski železnici Nice-Cuneo.

Nice, 2021 © Hugues-Marie Duclos

CIPRA Francija je zaznala 
ponovno zavezo in 
vključevanje francoskih 
javnih uradov v evropske 
izzive alpskega loka. Ta 
dinamika bi se morala 
nadaljevati še naprej 
dalje od francoskih 
predsedovanj Alpski 
konvenciji in EUSALP. 
Država in regije bodo 
lahko računale na 
mobilizacijo združenj pri 
konkretizaciji njihovih 
zavez.

Marc-Jérôme Hassid, 
direktor, CIPRA Francija 
(Mednarodna komisija za 
varstvo Alp)



 
SKUPNO VODENJE

Akademska delegacija za mlade, zavez in šport regije Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur in regionalni odbor Bourgogne-
-Franche-Comté v sodelovanje z zvezno deželo Tirolsko.

SPLOŠNI CILJ

•   Integracija tem vezanih na mlade v splošno delo pri 
EUSALP

•   Omogočiti mladim vključevanje in da so slišani ter njiho-
va stališča bolj upoštevana.

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Vključevanje in prispevki mladih pri različnih dogod-
kih francoskega predsedstva, vključno z začetnim do-
godkom francoskega predsedovanja (4. februar 2020 - 
Lyon), pri letnem forumu 2020, dogodkih o trajnostnem 
turizmu, mednarodni konferenci o sodelovanju med 
mesti in gorami ter drugih

•   Vključevanje mladih iz mreže Educ‘alpes in projetka 
Biodiv‘alpes pri kongresu IUCN za zaščito in povečanje 
biotske raznovrstnosti v Alpah
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PREDNOSTNA NALOGA 4:  
VKLJUČEVANJE MLADIH V EKOLOŠKI 
PREHOD IN BOJ PROTI PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

•   youth.shaping.EUSALP projekt
  —   Izdaja natečaja »Pitch your project« za leti 2020 

in 2021
  —   Spletni viri, večinoma spletna stran EUSALP.Youth
  —   Poletne aktivnosti v sedmih državah leta 2021 (pri-

spevki o dinamiki EUSALP na lokalnih srečanjih, ki 
so organizirana v vsaki državi)

  —   Mesečna srečanja preko spleta »Srečanje alpske 
mladine« od novembra 2020 

•   Ustanovitev mladinskega sveta EUSALP s 28 člani 
iz 7 držav

•   Ustanovitev mreže mladinskih struktur znotraj alp-
skega območja z namenom razvoja skupnih projektov

•   Projekt Erasmus+ HIKE za izmenjavo praks med pro-
fesionalci v gorskih športih na območju celotnih Alp

•   Projekt Erasmus+ YAFA (Mladi delujejo za Alpe) sre-
čanje med mladimi odločevalci

•   Projekt AJITER za omogočanje sprejema mladih odra-
slih in njihovih pobud na podeželju: bela knjiga projek-
ta AJITER in izvedba educ-toura (AJITour) ter evropsko 
srečanje

•   Projekt AlpTick za olajšanje potovanj v Alpah, za bolj traj-
nostna potovanja in za bolj privlačna potovanja za mlade

•   Operacija »1001 alpska noč« omogoča mladim, da 
preživijo eno noč v gorah

https://eusalp-youth.eu/


Resnično cenimo, da sta 
bila mladinsko in gorsko 
izobraževanje vključena 
med prednostne naloge 
francoskega predsedstva. 
To se je v dveh letih odražalo 
v številnih večstranskih 
ukrepih na tem področju. 
Ta strateška usmeritev v 
korist mladih v Alpah ostaja 
zgledna in inovativna. 
Trenutni izziv je strukturirati 
številne pobude na lokalni in 
mednarodni ravni, EUSALP 
pa zagotavlja okvir za to.
Poleg tega se je ad hoc 
skupina strokovnjakov 
za mlade francoskega 
predsedstva, ki je sledila tej 
prednostni nalogi, izkazala 
za bogat prostor dialoga, 
izmenjav in sinergij. Ta 
skupina preučuje možnost 
nadaljnjega sodelovanja 
tudi po koncu francoskega 
predsedovanja, kar je spet 
dobra novica za mlade!
Nazadnje je ta prednostna 
naloga omogočila tudi 
označevanje ukrepov, 
povezanih z izobraževanjem 
v gorah, in s tem omogočila, 
da je EUSALP bolje poznana 
v izobraževalni skupnosti v 
Alpah.

Isabelle Roux, 
koordinatorka, Educ’alpes, 
Mreža za gorsko 
izobraževanje v Alpah

USTANOVITEV 
MLADINSKEGA SVETA 
EUSALP
Mladinski svet EUSALP je 
sestavljen iz približno 28 
članov (4 člani iz vsake alpske 
države) in omogoča mladim, da 
neposredno prispevajo k strategiji 
tako, da delijo svoja stališča ter 
predlagajo konkretne aktivnosti 
znotraj organov EUSALP.

Innsbruck, 2021

•   Regionalni seminar o skupinskem bivanju mlado-
letnih (8. do 11. november 2021) za izobraževanje v 
gorah 

•   Priprava Alpskega stripa z naslovom Veliki alpski iz-
ziv za spodbujanje mladih k raziskovanju gorstev in za-
ščitenih območij.

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Znotraj okvira predsedovanja so bili predstavljeni številni in 
raznoliki projekti ter so prikazali proces, ki se bo sčasoma 
nadaljeval. Te aktivnosti so omogočile zaznavo dobre dina-
mike pri temah vezanih na mlade na območju EUSALP med 
akterji v francoskih Alpah in tistimi iz območja Alp: veliko šte-
vilo struktur se sedaj zaveda obstoja in aktivnosti znotraj 
EUSALP in mladi so še posebej motivirani za vključevanje 
v različne dinamike.

© Land Tirol
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SKUPNO VODENJE

Regija Auvergne-Rhône-Alpes in država.

SPLOŠNI CILJ

•   Spodbujanje energetske učinkovitosti ter proizvodnje in 
rabe obnovljivih virov energije v alpski regiji v skladu z 
zavezami za energetsko učinkovitost v uniji in s pake-
tom »Energetske unije«

•   Krepitev in optimizacija trajnostne proizvodnje obnovlji-
vih virov energije s pomočjo hidroelektrarn in tudi s po-
močjo sončne, vetrne, geotermalne energije, ogrevanja 
z lesom in biomaso, s posebnim poudarkom na vodiku.

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Priprava in organizacija okrogle mize »Gremo proti zele-
nemu prehodu« v okviru začetka prevzema francoske-
ga predsedovanja

•   Podnebje, tveganja in energetska konferenca (30. 
september do 1. oktober - Chamonix)

  —   Uvedba globalne strategije za razvoj zelenega 
vodika v alpski regiji s konzorcijem 9 regij, ki so se 
pripravljene vključiti v alpsko kooperacijo o vodiku

14

PREDNOSTNA NALOGA 5: 
POSPEŠEVANJE ENERGETSKEGA 
PREHODA ALPSKE REGIJE

  —   Podpis politične izjave o nameri 9 regij (spomla-
di 2021)

  —   Ustanovitev delovne skupine za spodbujanje iz-
menjav o skupnih potrebah, strategijah in rešitvah 
za trajnostno mobilnost z vodikom in z razvojem so-
delovanja ter projekti vlaganja

•   Delavnica »Makroregionalne strategije, Interreg in 
politike EU o agendi za trajnostno energijo« (EU-
SALP letni forum 2020)

•   5th EUSALP Energy conference (oktober in november 
2021 ter januar 2022): trije ločeni seminarji (vodik kot 
energetski vektor v prometu / lokalne energetske skup-
nosti / izgledi za evropski bauhaus za ogljično nevtrral-
no prihodnost)

•   Enerbalpes final conference (junij 2020)
•   Projekt Pametne vasi
  —   Smart Villages meeting (5.-6. oktober 2020 - Ver-

cors) za upoštevanje razvoja pobud za pametne 
vasi kot ključne priložnosti za razvoj trajnostne in 
privlačne alpske regije 

  —   Final conference (22. marec 2021)
•   Aktivno sodelovanje pri procesu vključevanja, raz-

prava priložnosti za Evropski sklad za podporo velike-
mu programu za vodik

•   Projekt Nič-emisijska dolina (ZEV) za uvedbo vozil in 
razširitev obnovljivih postaj za vodik v alpski regiji

©
 H

ug
ue

s-
M

ar
ie

 D
uc

lo
s

https://www.alpine-region.eu/climate-risks-energies-conference2020
https://www.alpine-region.eu/events/5th-eusalp-energy-conference
https://www.alpine-region.eu/events/closing-seminar-enerbalpes-project
https://www.alpine-region.eu/events/smart-villages
https://www.alpine-region.eu/news/smart-villages-final-conference


Kot sopredsedujoči AG9 
je AURA EE sodelovala 
pri aktivnostih in pri 
nekaterih dogodkih 
francoskega predsedstva. 
Delo v okviru teh dveh let 
je bilo zelo navdihujoče, 
izpostaviti je treba 
dialog s Komisijo o 
vključevanju, ki ga je 
treba še nadaljevati.
Dogodek v Chamonixu 
je bil razburljiv pri 
načrtovanju, z obiskom 
območja Plan de l‘Aiguille, 
ki je obsegal triurni 
pohod v družbi centra 
za raziskave višinskih 
ekosistemov (CREA - 
Centre de recherche 
sur les écosystèmes 
d‘altitude) v prisotnosti 
državne sekretarke za 
biotsko raznovrstnost, 
Bérangère Abba, na 
višini več kot 2300 m in z 
raziskovanjem podnebnih 
sprememb na rastlinstvu 
in živalih. Priložnost, 
da smo raziskovali v 
pohodniški opravi!

Etienne Viénot, projektni 
vodja za evropske in 
mednarodne zadeve, 
energetsko okolje 
Auvergne-Rhône-Alpes

•   Sodelovanje pri pripravi operativnega prispevka o 
multifunkcionalnih gozdovih: rešitve zasnovane z 
naravo kot orodja za celostno odpornost aplskih 
območij

•   Poudarjanje evropskih projektov: 
  —   CApacitating Energy efficiency In Small Alpine 

(CAESAR) projekt za krepitev energetske učinkovi-
tosti okoli začetnih projektov na območju Alp

  —   Večji projekti v Ženevi vezani na ekološki prehod 
(PACT‘AIR o kakovosti zraka, G2 solarni kataster)

  —   Projekt Smart Altitude (glej 2. os - turizem).
  —   Alpgrids: izboljšanje sedmih pilotov mikro-omrežij v 

Alpah
  —   SHREC za izboljšanje regionalnih in nacionalnih po-

litik za povišanje deleža energije iz obnovljivih virov 
v splošnem energetskem miksu

  —   CASCO za spodbujanje uporabe regionalnega lesa 
v gradnji in javnem naročanju

  —   REDIAFOR projekt za identificiranje in analizo kon-
fliktov interesa in tveganj povezanih z multifunkcio-
nalno rabo gozdov (ARPAF2).

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Med predsedovanjem smo razvili odlično dinamiko za razvoj 
vodika v Alpah. Sodelovanje na to temo je v fazi načrtova-
nja, preko različnih evropskih skladov, močan signal je bil 
podan s pismom o nameri, ki ga je podpisalo 9 regij.
Prav tako je intenzivno delo potekalo na področju multifunci-
onalnosti gozdov, preko projekta REDIAFOR in preko ope-
rativnega prispevka o multifunkcionalnosti gozdov.
Izvedene aktivnosti so omogočile dialog s Komisijo, še po-
sebej preko procesa vključevanja.

15
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SMART VILLAGES 
MEETING
Projekt pametnih vasi 
(SmartVillages) je obravnaval 
vprašanja digitalnega prehoda 
na podeželju od aprila 2018. 
Potekali sta dve srečanji v okviru 
francoskega predsedovanja 
EUSALP, kjer so se zbrali 
politiki, upravljavci projektov, 
raziskovalci, vključena združenja 
in kjer so obravnavali razvoj 
pobud za pametne vasi kot ključne 
priložnosti za razvoj trajnostne 
in privlačne alpske regije.

La Chapelle en Vercors, 2020 © Association Adrets

https://www.alpine-region.eu/events/caesar-project-final-event
https://www.alpine-region.eu/events/caesar-project-final-event


 
SKUPNO VODENJE

Regija Provence-Alpes-Côte d‘Azur in država.

SPLOŠNI CILJ

•   Spodbujanje aktivnosti za blaženje posledic sprememb 
(sprememba rabe tal, fragmentacija okolij, pretirano iz-
koriščanje virov, onesnaževanje, eksotične in invazivne 
vrste, podnebne spremembe) na naravno okolje, am-
pak tudi za napoved prihodnjih sprememb

•   Preprečevanje naravnih tveganj za ohranjanje prebival-
stva ter gospodarski in družbeni razvoj v Alpah 

•   Gradnja novih instrumentov upravljanja za uravnoteže-
nje potreb med različno vrsto rabe.

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Konferenca Podneje-Tveganja-Energija (30. septem-
ber do 1. oktober 2020 – Chamonix) je poudarila izku-
šnje alpskih območij pri upravljanju z naravnimi tvega-
nji, njihovo nujno prilagajanje na podnebne spremembe 
in njihove energetske strategije. Delavnica o celostnem 
pristopu k tveganjem in teritorialnem načrtovanju

•   Delavnica o multifunkcionalnosti gozdov (letni fo-
rum 2020)

16

PREDNOSTNA NALOGA 6: 
OHRANJANJE ALPSKE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI IN PREPREČEVANJE 
TVEGANJ POVEZANIH S PODNEBNIMI 
SPREMEMBAMI

  —   Ponovni zagon delovne skupine o multifunkcio-
nalnih gozdovih in rabi lesa ter priprava delovne-
ga načrta za obdobje 2021-2022

  —   Nadaljevanje projekta REDIAFOR (ARPAF2) o kon-
fliktih pri rabi gozda in upravljanju gozdov

•   Mountain Biodiversity Day (13. januar 2021) je po-
menil izmenjavo o zaščiti globalne biotske raznovrstno-
stI gora

•   Impuls4Action final conference (20. maj 2021) je re-
flektirala o možnostih ukrepanja na regionalni ravni gle-
de rabe naših alpskih tal na trajnostni način za prihod-
nje generacije

•   Mednarodna konferenca o sodelovanju med mesti 
in podeželjem: skupaj do ogljične nevtralnosti! (7. 
oktober, 2021 - Grenoble) za spodbujanje sodelovanja 
med mesti, dolinami in gorami

  —   LUIGI project mid-term conference: Povezovanje 
urbane in podeželske zelene infrastrukture za pod-
poro zagotavljanja multifunkcionalnih ekosistem-
skih storitev v Alpah

•   Spremljanje in trajnostno upravljanje gorskih vod-
nih okolij (8.-9. november 2021 – Evian-les-Bains) za 
prikaz dinamike med lokalnimi akterji v prid ohranjanja 
in krepitve vodnih virov in njihove rabe

•   Delavnica o teritorialni odpornosti (november 2021 – 
postaja Auron-Saint Martin de Vésubie)

•   Operativni prispevek multifunkcionalnih gozdov: 

https://www.alpine-region.eu/climate-risks-energies-conference2020
https://www.alpine-region.eu/events/mountain-biodiversity-day-%202021
https://www.alpine-region.eu/events/impuls4action-arpaf-final-event-ag1-ag6-ag7
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/congress-water-Evian2021
https://www.alpine-region.eu/congress-water-Evian2021


rešitve zasnovane na naravi kot orodja za celostno 
odpornost alpskih območij / predstavitev med IUCN 
kongresom (Alparc delavnica in sestanek akcijske 
skupine 7 – 7. september 2021)

•   Razvoj PITEM Biodiv'alp za zajezitev erozije ekosiste-
mov in zaščitenih vrst ter krepitev privlačnosti čezmej-
nih območij.

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Izvedene aktivnosti so izobljšale vidnost tem na ravni alpske 
regije, še posebej zahvaljujoč udeležbi pri dogodkih z med-
narodnim okvirjem (kongres IUCN; Sveteovni dan biotske 
raznovrstnosti gora) in prispevkom k ozaveščanju splošne 
javnosti, NVOjev in političnih odločevalcev.
Vpliv lahko opazimo tudi pri preprečevanju naravnih nevar-
nosti, še posebej vezano na ustvarjanje novih instrumentov 
za upravljanje tveganj: izvedeno delo je omogočilo napre-
dek pri spodbujanju celostnega upravljanja naravnih nevar-
nosti (INRM) in rešitev zasnovanih na naravi (NBS) na lokal-
ni in regionalni ravni.
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Združenje je mobiliziralo 
enega izmed članov v 
dve akcijski skupini; 
sodelovali so pri več 
dogodkih in delavnicah 
o učinkovitosti vodnih 
virov in načrtovanju 
naprav, kateremu je 
sledilo delo EUSALP, 
še posebej razprave 
o prihodnji zasnovi 
programov ter razpisov 
za evropske projekte. 
Prisotnost partnerjev 
kot je grozd za vode 
omogoča ustanovam, da 
lahko pridobijo zaradi 
povratnih informacij 
in potreb akterjev na 
terenu. Zelo smo veseli, 
da smo lahko organizirali 
dogodek v okviru oznake 
EUSALP o vodni tematiki 
z namenom, da so naši 
člani sodelovali pri 
prihodnjih programih in 
identificirali partnerstva 
za prihodnost.

Bertrand Cousin, direktor, 
Vodni grozd za jezero Evian
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KONFERENCA 
PODNEBJE-TVEGANJA-
ENERGIJA
V prisotnosti okoli 150 
strokovnjakov, organizacij civilne 
družbe in političnih predstavnikov, 
med njimi državne sekretarke za 
biotsko raznovrstnost Bérangère 
Abba, se je konferenca o podnebju, 
tveganju in energiji posvetila 
ponovni preučitvi našega odnosa z 
okoljem, naših načinov upravljanja 
in vzdrževanja ter naše sposobnosti 
prilagoditve, še posebej na 
gorskih območjih, v kontekstu 
ekološke in zdravstvene krize.

Chamonix, 2020 © PARN

https://www.alpine-region.eu/news/mandate-task-force-multifunctionality-forests-IUCN-contribution
https://www.alpine-region.eu/news/mandate-task-force-multifunctionality-forests-IUCN-contribution


 
SKUPNO VODENJE

Država (Nacionalna agencija za teritorialno kohezijo – Alpi-
ne Massif Commission)

SPLOŠNI CILJ

•   Izboljšati mobilizacijo, koordinacijo in izražanje med: 
različnimi ravnmi javnega delovanja, obstoječimi meha-
nizmi za sodelovanje v Alpah, različnimi viri financiranja

•   Dati substanco sodelovanju med mesti-dolinami-gorami
•   Pripomoči k vključevanju lokalnih oblasti in organizacij 

civilne družbe v izvajanje EUSALP
•   Izboljšati promocijo EUSALP pri splošni javnosti.

 
KONČNI IZSLEDKI

•   Sprejem manifesta “Skupaj oblikujemo trajnostno 
in odporno alpsko regijo” (12. junij 2020), s katerim 
so delegati EUSALP še dodatno potrdili prednostne na-
loge EUSALP za prihajaoča leta

•   Integracija usmeritev EUSALP v prihodnost evrop-
skih in francoskih programov subvencioniranja za 
mobiliziranje je več priložnosti za izvajanje EUSALP in 
boljšo artikulacijo prispevkov raznih programov

18

PREDNOSTNA NALOGA 7: 
NAREDITI ALPSKO REGIJO ZA PRIMER 
UPRAVLJANJA NA VEČ RAVNEH 

  —   Srečanja organov upravljanja regionalnih in 
evropskih programov sodelovanja za poudarja-
nje sinergij med prednostnimi nalogami EUSALP in 
med programi; spodbujanje dialoga med organiza-
cijami, ki so odgovorne za upravljanje sredstev in 
akterjev znotraj EUSALP. Dve srečanji sta bili orga-
nizirani v Bruslju (19.-20. februar 2020 in 2. marec 
2021) v okviru tedna makroregionalnih strategij. Na 
ravni Francije je več srečanj potekalo preko vide-
okonferenc (9. in 19. junij 2020 / 19. marec 2021) 

  —   Priporočila za organe upravljanja skladov EU
  —   Tabela ujemanja med prednostnimi nalogami 

programa (na francoskem območju) in predno-
stnimi nalogami EUSALP

  —   Ustvarjanje mrež za finančni dialog za olajšanje 
povezave med aktivnostmi akcijskih skupin in raz-
položljivimi sredstvi

•   Prilagoditev na COVID-19
  —   Akcijski načrt za COVID-19 v podrobnostih določa 

aktivnosti EUSALP ob ravnanju s pandemijo z viru-
som COVID-19 in prispevkom EUSALP k zelenem 
odpornem okrevanju alpske regije

  —   Komunikacijska kampanja o solidarnosti med 
pandemijo s COVID-19

•   Promoviranje sodelovanja med mesti-dolinami-go-
rami pri vsakem dogodku predsedstva, še posebej je 
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https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp_manifesto_-_together_to_shape_a_sustainable_and_resilient_alpine_region.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp_manifesto_-_together_to_shape_a_sustainable_and_resilient_alpine_region.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6sr9ap-3vhc&list=PL-2OhxW46ODLacGgPF6TS9ZU22fsyPojT
https://www.youtube.com/watch?v=6sr9ap-3vhc&list=PL-2OhxW46ODLacGgPF6TS9ZU22fsyPojT


bilo to izpostavljeno v okviru Mednarodne konference 
o sodelovanju med mesti-dolinami-gorami: skupaj 
do ogljične nevtralnosti (7. oktober 2021 – Grenoble)

•   Macro-regional recovery and resilience initiative 
(27. maj 2021) z namenom razprave o tem, kako lah-
ko makroregionalne strategije prispevajo k okrevanju in 
odpornosti njihovih regij.

•   Vključevanje lokalnih oblasti in organizacij civilne 
družbe pri vsakem dogodku predsedstva

•   Aktivnosti za krepitev usposobljenosti za izboljša-
nje koordinacije in komunikacije znotraj EUSALP:

  —   Izdalava inforgrafik za izboljšanje interne in ekster-
ne komunikacije o delovanju EUSALP (infografiki 
za trenutni posnetek stanja in medsektorske ponud-
be znotraj EUSALP)

  —   Sprejem priročnika za EUSALP, ki v podrobnostih 
predstavi delovanje EUSALP

  —   Priprava  EUSALP matrice za spremljanje EU-
SALP aktivnosti in njihov učinek

  —   Ustanovitev tehnične podporne strukture (TSS) 
za EUSALP

  —   Sprejem poslovnika za generalno skupščino
  —   Rešimo Alpe platforma deležnikov.

19

Francosko predsedstvo si 
je intenzivno prizadevalo 
s konkretnimi in vidnimi 
aktivnostmi: močno se 
je trudilo in bilo uspšeno 
pri vključevanju velikega 
števila partnerjev, ki so 
predstavljali različne 
družbeno-profesionalne in 
civilno-družbene kroge.

Guido Plassman, direktor,  
Alparc, Alpska mreža 
zavarovanih območij

  
VPLIV AKTIVNOSTI NA CILJNO PUBLIKO IN 
OBMOČJE EUSALP

Največji učinek izvedenih aktivnosti je bil dosežen pri izbolj-
šanju koordinacije in sodelovanja med akterji znotraj mak-
roregije. Nadalje so aktivnosti dovoljevale standardizaci-
jo delovnih postopkov in uporabo digitalnih orodij, krepitev 
interne in eksterne komunikacije o delovanju EUSALP, do-
godkih in izvedenih aktivnostih. Prav tako obstaja boljša ko-
ordinacija med organizacijami, ki upravljajo z možnostmi fi-
nanciranja in EUSALP partnerji.
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MEDNARODNA 
KONFERENCA O 
SODELOVANJU MED 
MESTI-DOLINAMI-
GORAMI
Dve leti se je predsedstvo 
posvetilo potrebnemu sodelovanju 
med dolinami, mesti in gorami, 
kar je doseglo svoj vrhunec 
z Mednarodno konference o 
sodelovanju med mesto in gorami: 
skupaj do ogljične nevtralnosti!

Grenoble, 2021 © Hugues-Marie Duclos

https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/city-mountains-cooperation
https://www.alpine-region.eu/events/macro-regional-recovery-and-resilience-initiatives
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/publication/what_is_eusalp-infographic.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp_vademecum_infographic_version_5_november_2021.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/general_assembly_rules_of_procedure.pdf
https://savethealps.eu/
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