
 
 

 
 

 
SMART ALPS – Mreža Alpskih pametnih vasi in regij 
 
Pametne vasi in pametne regije 
 
Mreža Alpskih Pametnih Vasi in Regij je pobuda makro-regionalne strategije Alpske regije 
EUSALP. Alpske regije sestavljajo gorske in ruralne občine, regije in druga območja, ki se v 
skladu z nacionalnimi definicijami ne obravnavajo kot urbana območja, vendar poskušajo 
izkoristiti potencial digitalizacije skozi participativen pristop, ki vključuje lokalne prebivalce in 
druge interesne skupine. V tem pogledu tehnološka rešitev sama po sebi ni  pametna, temveč 
služi kot orodje, ki prispeva k cilju pametne preobrazbe gorskih in ruralnih območij.  
 
V trenutni začetni fazi ni pričakovano, da bi Mreža imela pravni status. Preobrazba v združenje 
je možna kasneje, ko bo Mreža dobro uveljavljena in bo imela predvidene dejavnosti in 
možnosti za širjenje v prihodnje.  
 
Cilji Mreže 

• Diseminacija pristopa pametnih vasi in spodbujanje pametne preobrazbe gorskih in 
ruralnih območij v alpskem prostoru. 

• Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med pametnimi vasmi in regijami znotraj 
Alpskega prostora. 

• Posredovanje moderne podobe gorskih in ruralnih območij. 
• Spodbujanje stika s podobnimi mrežami in pobudami za gorska in ruralna območja v 

Evropi.  
 
Aktivnosti 
Za doseganje zgoraj omenjenih ciljev, Mreža predvideva naslednje aktivnosti: 

• Izvajanje rednih sestankov vseh članov z vsaj enim sestankom na leto, ki je povezan z 
večjim dogodkom EUSALP. 

• Spodbujanje zbiranja, predstavljanja in izmenjave dobrih praks, pobud in dejavnosti.  
• Uporaba in promocija digitalne platforme za izmenjavo DEP (razvita znotraj projekta 

SmartVillages programa Alpskega prostora, vključujoč proces ocene pametnosti) kot 
trga za dobre prakse in za nadaljnji razvoj prenosljivih orodij.  

• Ocena možnosti za implementacijo oznake Alpske Vasi in Regije ter natančnih pravil in 
možnosti za posvojitev tovrstne oznake, ki bi jo skupaj upravljali in promovirali.  

• Organiziranje sestankov za izmenjavo, uvajanje in fokusne skupine za specifične teme, 
tudi v formatu Webinarjev ali drugih načinov pametne komunikacije za povečanje 
kapacitet.  

• Vzpostavljanje stika s strokovnjaki in raziskovalci na področju pametne preobrazbe, 
pametnih vasi in pametnih regij.  

• Spodbujanje komunikacije med člani Mreže in izven Mreže.  
• Zagovarjanje pristopa pametnih vasi in regij pri javnih organih in splošni populaciji.  

 
Dejanske aktivnosti bodo člani Mreže določili na letni ravni. 



 
 

 
 

 
Članstvo 
Članstvo v Mreži bo dostopno za vse pametne vasi in regije, ki se zavzemajo za cilje pametne 
preobrazbe v lastnem območju, v skladu z definicijo v prvem odstavku. Članstvo je dostopno 
že uveljavljenim pametnim vasem in regijam kot tudi občinam in regijam, ki so šele v začetni 
fazi procesa. Za procese, ki jih vodijo javni organi, se kot minimum zahteva uradna odločitev o 
začetku postopka. Isto drži za zasebne in pol-zasebne spodbude. V kolikor se pojavijo 
nejasnosti, bo o članstvu odločal usmerjevalni odbor.  
 
Predsednik in usmerjevalni odbor  
Oblikovan bo usmerjevalni odbor, sestavljen iz predstavnikov vsake pametne vasi ali regije v 
vsaki Alpski državi. Regije in vasi v vsaki pametni regiji ali državi bodo same odločale o 
odposlancu v usmerjevalni odbor. Usmerjevalni odbor bo med svojimi člani izbral 
predsednika. Člani in predsednik usmerjevalnega odbora imajo mandat dveh let in so lahko 
ponovno izvoljeni.  
 
Sekretariat 
Sekretariat Mreže je zagotovljen s strani vodilnih partnerjev Akcijske Skupine 5 EUSALP (vsaj 
dokler so dejavnosti skupine financirane v sklopu EUSALP).  
 
Finančni vidiki 
 
V začetni fazi so finančna sredstva za administracijo Mreže zagotovljena s strani vodilnih 
partnerjev Akcijske Skupine 5 EUSALP. Začetna faza je zagotovljena vsaj do junija 2022. Člani 
mreže morajo sami kriti stroške za osebje in potne stroške. Za posebne dejavnosti, ki zahtevajo 
visoke delovne obremenitve, bo moral biti posebej določen proračun. Lahko se vpelje 
članarina.  
 
Delovni jezik 
Delovni jezik Mreže je angleščina. Dokumenti in zapisniki sestankov običajno niso prevedeni v 
druge jezike.  
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