VAŠE ALPE! VAŠA PRIHODNOST! VAŠA NAČRT!
EVROPSKA UNIJA IŠČE VAŠE PROJEKTE!
Evropska unija od leta 2015 v okviru EUSALP (Strategija EU za Alpsko makroregijo) podpira povezovanje
in sodelovanje sedmih alpskih držav (Francija, Nemčija, Italija, Avstrija, Švica, Lihtenštajn in Slovenija) ter
48 provinc in regij.
9 akcijskih skupin obravnava osrednje izzive območja Alp:
• Inovativnost in ekonomska konkurenčnost Alpskih regij
• Demografske spremembe (migracije, staranje prebivalstva)
• Podnebne spremembe in njihovi vplivi na okolje in ljudi
• Trajnostna, varna in učinkovita raba in proizvodnja energije
• Trajnostna mobilnost na območju alpskega tranzita
• Ohranjanje edinstvene narave in kulturnega prostora Alp
Drugi letni forum ponuja priložnost za izmenjavo med izvršnim odborom, akcijskimi skupinami in politiki
ter s predstavniki Evropske unije, regij in civilne družbe.

Kako ste povezani z EUSALP?
»oblikujmo.prihodnost.skupaj. z naslednjo generacijo« je moto letošnjega letnega foruma EUSALP pod
predsedstvom Tirolske regije. Opredeljeni cilj leta 2018 je še močnejša vključenost ljudi iz alpske regije,
ki so pravi strokovnjaki za oblikovanje prihodnosti območja Alp. Prosimo predvsem vas, mlado
generacijo, da aktivno sodelujete v svoji prihodnosti in razvijete nove ideje!

ŠTEJETE! NAJBOLJE VESTE! SODELUJETE!
Predstavite evropski uniji svoje ideje trajnostnega, modernega in privlačnega življenja v Alpski
makroregiji in osvojite izvedbo svojega projekta.

Kako sodelovati v natečaju
STE:
•

stari med 16 in 25 let

•

posameznik ali skupina s projektnim osnutkom. Kot skupina lahko imenujete največ tri
vodje skupine, ki bodo predstavili vaš projekt.

ŽELITE:
•

narediti Alpsko regijo pripravljeno na prihodnost

•

sodelovati pri vseevropskih odločitvah glede vaše regije

•

promovirati vaše življenjsko okolje z evropsko unijo kot svojim partnerjem

VAŠA PROJEKTNA IDEJA OBRAVNAVA NAJMANJ ENO OD NASLEDNJIH
TEM:
• Delo in izobraževanje v alpski regiji (iskanje pripravništva, mobilnost, turizem, strokovne perspektive)
• narava in okolje (bivalno okolje, voda, tla, zrak, rastlinstvo in živalstvo, trajnostni gospodarski razvoj)
• Alpe kot moderno/privlačno bivalno okolje (splet, digitalizacija, e-povezljivost, mobilnost)
• Podnebne spremembe in energija (upravljanje naravnih tveganj, obnovljiva energija)

POŠLJITE SVOJO PRIJAVNICO DO VKLJUČNO 31. OKTOBRA 2018!

Kako oddati Prijavo?
POGOJI ZA UDELEŽBO
1) Vaš projekt obravnava eno od zgoraj omenjenih tem
2) Vaša projektna ideja je pripravljena za izvedbo
3) Ste stari med 16 in 25 leti in državljan ene od 7 alpskih držav (Nemčija, Avstrija, Švica,
Francija, Italija, Slovenija in Liechtenstein) ali stalni prebivalec ene od teh držav.
4) Prijavljate se individualno ali kot skupina (in ste imenovali največ tri vodje skupine)
5) Vaša prijava je predložena v pisni obliki, in sicer v angleškem jeziku
6) Vaša vloga vsebuje:
a) spletno prijavnico
b) projektni predlog
Povzetek
Zakaj začenjate s projektom? (Motivacija)
Kaj želite doseči s projektom? (Cilj)
Zakaj je ta projekt pomemben za prihodnost Alpske makroregije (Ustreznost)
Katere težave in priložnosti se bodo pojavili/se lahko pojavijo med izvajanjem projekta?
Naloge in časovni razpored, potrebna sredstva, finančna sredstva in človeški viri.
c) življenjepis prijavitelja ali vodje skupine
d) strokovno mnenje zagovornika projekta (učitelja, profesorja, vodje vaše mladinske
organizacije ipd)
7) Vaša prijava je oddana v roku do 31. oktobra 2018 do 23:59 kot ena PDF datoteka (največ 5 MB)
z navedbo sklica: »pitch-application« na naslednji elektronski naslov:
pitchyourproject@alpine-region.eu (Če je možno, ne čakajte na zadnji dan ali zadnjo minuto. Težave z
internetno povezavo, težave s strežnikom ali drugi nepredvideni dogodki, ki niso pod nadzorom
organizatorjev, lahko vplivajo na pravočasno prijavo.)
8) Izključitvena merila:
Naslednji projekti ne bodo upoštevani:

•

projekti, ki jih predložijo osebe, ki delajo za evropske institucije ali v okviru strategije EU za
alpsko makroregijo.

•

znanstvene teze in publikacije

•

projekti, ki so že bili financirani s sredstvi EU

•

projekti, ki so že prejeli nagrado evropske institucije

•

projekti, katerih prijavnica je napisana ročno, nepopolni projekti, v več kot eni datoteki ali v več epoštnih sporočilih, pa tudi projekti, poslani po pošti

9) S predložitvijo vloge potrjujete, da:
•

v celoti sprejemate predpogoje za sodelovanje

•

bodo vaši podatki shranjeni za namene izbirnega postopka

•

se vaši predloženi prijavni dokumenti lahko uporabljajo za potrebe razstav, medijev in
oglaševanja Evropske komisije in Tirolske regije (z izjemo uporabe vaših osebnih podatkov)

•

v primeru nepredvidenih okoliščin organizatorji niso odgovorni niti za odpoved/prilagoditev niti
za spremembo natečaja.

Kaj se zgodi v primeru, da je vaš projekt sprejet?
Žirija predstavnikov EU in Alpske makroregije bo izmed vseh predloženih vlog izbrala pet projektov.
Odločitev žirije temelji na merilih: ustreznosti, izvedljivosti in na inovacijskem potencialu projekta.
Pet izbranih (skupin) prijaviteljev bo imelo priložnost, da v pet-minutnem "pitch-u" predstavi svoje
projekte občinstvu letnega foruma EUSALP 2018. Evropska komisija in Tirolska bosta petih finalistov
povabila na letni forum EUSALP 2018 v Innsbrucku in jim povrnila stroške potovanja in nastanitve.
"Pitch-session" bo najverjetneje potekal 21. novembra in se lahko izvede v angleščini ali v
katerem koli drugem izmed štirih jezikov Alpske makroregije (nemščina, francoščina, italijanščina in
slovenščina) (V tem primeru navedite, da potrebujete tolmača). Neposredno po predstavitvi bo
občinstvo glasovalo za pet projektov. Trije zmagovalci glasovanja bodo prejeli nagrado za izvedbo ali
nadaljevanje njihovega projekta!
1 . n a g r a d a : 5 .0 0 0 E U R
2. nagrada: 3.000 EUR
3 . n a g r a d a : 2 .0 0 0 E U R
Vsi prijavitelji dobijo priložnost, da sodelujejo na letnem forumu EUSALP 2018
»shaping.future.together. z naslednjo generacijo« 20./ 21. novembra 2018 v Innsbrucku z
namenom udeležbe na delavnicah in povezovanja z aktivno mladino in predstavniki Evropske unije.
Potnih stroškov ni mogoče povrniti.

FAQ:

NISMO PREPRIČANI, ČE NAŠ PROJEKT USTREZA PREDPOGOJEM ZA
UDELEŽBO. KAKO LAHKO PRIDOBIMO INFORMACIJO?
Najprej si lahko na tej spletni strani natančno ogledate podrobne predpogoje za sodelovanje na natečaju
in preverite, ali vaš projekt izpolnjuje navedena merila. V primeru ostalih vprašanj pošljite kratek opis
svojega projekta v angleščini ali nemščini koordinatorju projekta ge. Elke Sieber na e-poštni naslov:
pitchyourproject@alpine-region.eu.

ZAKAJ MORAMO ODDATI PRIJAVNICO V ANGLEŠKEM JEZIKU?
Zaradi mednarodne žirije in različnih jezikov, ki se govorijo v alpski makroregiji, uporabljamo angleščino
kot delovni jezik. Vendar pa je vaša kratka predstavitev lahko predstavljena v angleščini ali v katerem koli
drugem izmed štirih jezikov Alpske makroregije (nemščina, francoščina, italijanščina in slovenščina). Če
nas predhodno obvestite, lahko zagotovimo tolmača.

KAJ JE PROMOCIJSKA PREDSTAVITEV (“A PITCH”)?
Promocijska predstavitev (»a pitch«) je kratka in jedrnata predstavitev projekta ali zasnove projekta, z
namenom iskanja podpornikov. V treh minutah morate prepričati svoje občinstvo glede svojega projekta
ali projektne ideje. Dve dodatni minuti bosta na razpolago občinstvu za njihova vprašanja.
Pri pripravi svoje predstavitve se morate osredotočiti na opis razlogov in ciljev projekta, na način
izvedbe, pa tudi na ustreznost in izvedljivost. Poskrbite za uporabo medijskih naprav (na primer
plakatov, PowerPointa itd.). Vnaprej nam morate povedati, katera orodja boste morda potrebovali.

KAKO IZVEMO, ALI JE BILA NAŠA PRIJAVNICA PRAVILNO ODDANA IN
ALI JE TUDI PRISPELA?
Vsak prijavitelj bo v 48 urah po oddaji projektne ideje po e-pošti prejel potrditev o prejemu prijave.

SVOJEGA VPRAŠANJA NE NAJDEMO MED FAQ. S KOM LAHKO
KONTAKTIRAMO V TEM PRIMERU?

V primeru ostalih vprašanj in če potrebujete pomoč, pošljite sporočilo ge. Elke Sieber na e-poštni naslov:
pitchyourproject@alpine-region.eu.
Ga. Elke Sieber je zadolžena tudi za nasvete in podporo pri pripravi vaše kratke promocijske
predstavitve.

MI SMO STARI 16 LET IN NISMO PREPRIČANI, DA LAHKO TEKMUJEMO S
PROJEKTI 25. LETNIH MLADIH ODRASLIH. ALI ŽIRIJA UPOŠTEVA
STAROST PRIJAVITELJEV?
Seveda bo v postopku izbire žirija upoštevala tudi starost prosilcev. Z namenom ustvariti pošteno
konkurenco, se bodo projektne prijave razvrstile v dve kategoriji: prijavitelji v starosti od 16 do 19 let in
prijavitelji v starosti od 20 do 25 let. Izbira za promocijsko predstavitev bo izvedena iz obeh kategorij. V
vsakem primeru bodo na promocijski predstavitvi zastopani kandidati iz obeh kategorij.

