SAVE
THE
DATE

Alpska mesta
kot pionirji
zelene ekonomije

Spremljevalna delavnica 2. skupščine
društva »Alpsko mesto leta« v letu
2017

9. novembra 2017,
od 14.00 do 18.00
in 10. novembra 2017,
od 8.30 do 12.00

Delavnica v okviru snovanja akcijskega
načrta za zeleno ekonomijo v alpskem
prostoru

Alpsko mesto Beljak
Avstrija
Spoštovani predstavnice in predstavniki alpskih mest leta, cenjeni odgovorni za področje gospodarstva
v občinah, spoštovani gospe in gospodje!
V imenu Zvezne republike Nemčije, ki jo zastopa Zvezni urad za okolje, in Stalnega sekretariata Alpske
konvencije, Vas prisrčno vabimo k udeležbi na strokovni delavnici z naslovom »Alpska mesta kot
pionirji zelene ekonomije«, ki bo na sporedu

9. in 10. novembra 2017
v avstrijskem Beljaku - Alpskem mestu leta 1997.
Predstavniki in predstavnice alpskih mest leta in strokovnjaki ter strokovnjakinje s področja
gospodarstva so oktobra 2015 v italijanskem Trentu v okviru impulzne delavnice prvič poglobljeno
razpravljali o zeleni ekonomiji, rezultati delavnice pa so bili zajeti tudi v 6. Poročilu o stanju Alp.
Sodelovanje, ki je vzkalilo tedaj, želimo nadaljevati z odločnim korakom v smeri akcijskega načrta. Na
delavnici so bomo osredotočili na naslednja vodilna vprašanja:
-

Kako lahko alpska mesta postanejo privlačne »zelene« gospodarske lokacije, ki omogočajo
inovacije in ohranjajo tradicijo obenem?
Kako lahko alpska mesta spodbujajo uresničevanje načel trajnosti na področjih kmetijstva in
turizma?
Kako lahko alpska mesta spodbujajo vpeljavo in razvoj zelene ekonomije na področjih
mobilnosti in prometa ter v okviru koncepta pametnih mest?

Delavnica bo potekala v nemškem, italijanskem, francoskem in slovenskem jeziku. Zaradi prostorskih
in časovnih omejitev pri zagotavljanju ustreznih pogojev za tvorno izmenjavo in plodovite razprave,
smo bili primorani število udeležencev omejiti na največ 40 oseb. Delavnica bo potekala v četrtek, 9.
novembra, med 14. in 18. uro in v petek, 10. novembra, med 8.30 in 12.00. Po koncu prireditve Vas
vabimo na skupni obed v prijetnem ambientu. Veselimo se Vaše udeležbe! Vljudno Vas prosimo, da se
k udeležbi na delavnici prijavite prek naslednje povezave: https://goo.gl/k4DUZV. Zadnji rok za prijavo
je v torek, 15. oktobra 2017. Za dodatnimi informacijami in pojasnili Vam bo z veseljem postregla ga.
Magdalena Holzer (office@alpenstaedte.org ali +423 237 5313).
Z odličnimi pozdravi v imenu sekretariata društva »Alpsko mesto leto«,
Claire Simon in Magdalena Holzer

Ozadje delavnice
Ekonomija na območju Alp mora »ozeleneti«! Šesto Poročilo o stanju Alp, objavljeno v začetku letošnjega leta,
opredeljuje ključne vidike za tovrstno preobrazbo. Glede na izsledke in zaključke številnih študij in razprav, bi
morala zelena ekonomija na območju Alp:
-

temeljiti na nizkem ogljičnem odtisu, energijski učinkovitosti, učinkoviti rabi virov, ekosistemskih
storitvah in naravnem kapitalu, in
vzpostavljati pogoje za zagotavljanje blagodejne ravni kakovosti življenja.

Na podlagi 6. Poročila o stanju Alp, je XIV. Alpska konferenca leta 2016 v nemškem Grasauu sklenila oblikovati
ambiciozen in obsežen akcijski načrt za uveljavitev koncepta zelene ekonomije na območju Alp, osredotočen na
spodbujanje procesa preobrazbe alpskega prostora in vzpostavljanje temeljev za konkretne ukrepe, projekte in
akcije. Osrednjo vlogo pri oblikovanju celovitega programa zavzemajo predvsem lokalni in regionalni akterji. Z
namenom vključevanja teh ključnih akterjev v proces sooblikovanja alpske zelene ekonomije prihodnosti, bo
jeseni na sporedu vrsta tematsko povezanih delavnic z različnimi vsebinskimi poudarki.
Delavnice bodo potekale v organizaciji Zveznega urada za okolje Zvezne republike Nemčije, ki je nalogo
izoblikovanja akcijskega programa za zeleno gospodarjenje na območju Alp poveril strokovnemu konzorciju, ki
ga sestavljajo nevladne organizacije blue! advancing european projects (München/D), CIPRA International
(Schaan/LI) in Spatial Foresight (Berlin/D).

DELAVNICE
Trajnostna raba naravnih virov
Immenstadt/D, 27. september 2017
Krožno gospodarstvo
Edolo/I, 25. oktober 2017
Zeleno financiranje
Gorizia/I, november 2017
Eko inovacije
Basel/CH, 13. november 2017
Energija in podnebne spremembe
Francija (kraj bo določen naknadno),
oktober/november 2017

