Program dela za izvedbo Memoranduma o razumevanju
(MoU) med Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in
društvom »Alpsko mesto leta« za leti 2012 in 2013
Memorandum o razumevanju (MoU) za okrepljeno sodelovanje med Stalnim sekretariatom
Alpske konvencije (Sekretariat) in društvom, imenovanim »Alpsko mesta leta« (ruštvo),
podpisan v mestu Brig (Švica) 11. januarja 2008, predvideva izvajanje skupnih dejavnosti na
podlagi konkretnega programa dela, ki bo veljaven dve leti.
Program dela je pripravljen za obodbje 2012 - 2013. Na podlagi dogovora med njegovimi
podpisniki ga bo v času njegovega trajanja mogoče tudi spreminjati. Ta program dela
upošteva Večletni program dela Alpske konference (2011-2016) ter aktivnosti Alpske
konvencije ter Društva.
Naslednje aktivnosti bodo opravljene skupaj, skladno s potrebnimi razpoložljivimi človeškimi
in finančnimi viri:
Skupne aktivnosti
•

•
•
•

Članska mesta se zavzemajo za izvajanje konkretnih in trajnostnih ukrepov v skladu z
Akcijskim načrtom za podnebje Alpske konvencije. Sekretariat stalno objavlja
omenjene aktivnosti in iniciative na podnebnem portalu svoje spletne strani ter jih
predstavlja Stalnemu odboru.
Stalni sekretariat in društvo glede na svoje finančne sposobnosti in potrebe
zagotavljata predstavnike na prireditvah. Sekretariat in društvo se lahko dogovorita o
skupni organizaciji in financiranju dogodkov.
Sekretariat in Društvo bosta v okviru prireditev, ki jih bosta organizirala skupaj, podala
skupna sporočila za medije. Prizadevala si bosta tudi, da v stikih z mediji prav tako
omenjata MoU.
Alpska mesta se zavzemajo za distribucijo publikacij in produktov Stalnega
sekratariata Alpske konvencije in razširitev njihove prepoznavnosti. Sekretariat je v
različnih mestih pripravljen predstaviti svoje publikacije in produkte.

Sistematična izmenjava informacij in stiki z javnostmi
Podpisnice Memoranduma - MoU se zavezujejo, da bodo redno izmenjevale informacije o
aktivnostih, ki so lahko zanimive tudi za druge podpisnice. Predvsem:

•
•
•

•
•

•
•

Društvo ali njegovi posamezni člani preko sekretariata Društva obveščajo Sekretariat
o vseh prireditvah, kjer uporabljajo logotip Alpske konvencije, kakor tudi o vseh
načrtih za izvajanje Alpske konvencije.
Sekretariat in Društvo objavljata informacije o skupnih aktivnostih na svojih spletnih
straneh.
Društvo bo dalo na dnevni red vsake generalne skupščine točko »Poročilo o
dejavnostih na področju sodelovanja z Alpsko konvencijo«. Na skupščine Društva se
povabi tudi Sekretariat. Prav tako se, v kolikor je potrebno, Društvo obvešča o
razvoju dogodkov povezanih z mesti in sprejetih odločitvah v okviru delovnih skupin
in platform Alpske konvencije.
Stalni sekretariat pisarno Društva pravočasno in neposredno o aktivnostih, ki so za
Društvo posebej zanimive (npr. razni razpisi, natečaji, publikacije). Pisarna Društva o
dogajanju obvešča svoje člane in jih spodbuja k sodelovanju.
Društvo bo po potrebi oziroma, ko so na voljo zadostne infomracije, v svojem
elektronskem informativnem biltenu objavil en članek (»kratke novice«) o splošnih
in/ali specifičnih temah Alpske konvencije (štirikrat letno). V ta namen se bo Društvo
dovolj zgodaj pred predvideno objavo uskladilo s Sekretariatom.
Društvo na svoji spletni strani objavi napovedane dogodke Stalnega sekretariata, ki
so za “Alpska mesta” posebej zanimiva. Stalni sekretariat neposredno in pravočasno
obvešča pisarno Društva o tovrstnih dogodkih.
Sekretariat in Društvo objavita Program dela na svojih spletnih straneh.

Posredovanje informacij lahko poteka v enem izmed jezikov Alpske konvencije. Vendar pa
po otrebi vsaka stran poskrbi, da prenešeni informaciji v smotrnem roku sledi tudi prevod v
ostale tri uradne jezike Alpske konvencije, ter po možnosti tudi v angleščino.

