
Omrežje občin 
Omrežje občin » Povezanost v Alpah « (AidA) od leta 1997 
dalje mobilizira svoje sile, da bi alpski lok postal življenjski  
prostor kot nosilec prihodnosti. » Izmenjava – delovanje – 
uresničevanje « je vodilo omrežja, ki združuje več kot 300 
občin in regij iz sedmih alpskih držav. 

Omrežje občin AidA je od leta 2003 na čelu vrste čezmejnih 
alpskih programov. Programi Dynamic Rural Alpine Space 
– DYNALP (2003–2006), DYNALP2 (2006–2009) in dynAlp- 
climate (2009–2013) so alpskim občinam omogočili angažira-
nje in izvedbo inovativnih idej na področju trajnostnega razvoja 
v Alpah.
S pomočjo sklada Pancivis si bo Omrežje AidA v letu 2013 
nadalje prizadevalo za uvedbo četrtega elementa programa  
dynAlp-nature. Tokrat bo naloga okrepitev pomena narave v 
alpskih občinah s ciljem izboljšati kakovost življenja v Alpah ne 
le za lokalno prebivalstvo, temveč tudi za rastlinstvo in živali, 
ki v njej živijo.

dynAlp-climate
Številni deležniki so se zavezali, da sprejmejo podnebni 
izziv. Žal pa nekateri sprejeti ukrepi nasprotujejo načelom 
trajnostnega razvoja in varstva narave. Omrežje občin 
» Povezanost v Alpah « (AidA) je zato svoje članice v 
celotnem alpskem loku podprlo pri njihovem boju proti 
podnebnim spremembam na trajnostni način. Program 
dynAlp-climate, ki je potekal od julija 2009 do aprila  
2013, in je združil 20 projektov, v katere je bilo vključenih 
kakih sto občin članic Omrežja, se je končal uspešno in 
z navdušenjem. Uresničene so bile številne inovativne in 
etične rešitve, sprejeta pa je bila tudi široka paleta ak-
cij, katerih namen je spodbuditi in pomagati prebivalstvu, 
podjetjem in javnim ustanovam, zmanjšati njihovo pora-
bo energije, spodbuditi k preživljanju počitnic z manjšo 
porabo CO2 ali pomagati vinogradnikom in vinarjem pri 
uvedbi vina, ki je ogljično nevtralno …

www.povezanostvalpah.org

NObeNA teh AkcIj SeveDA Ne bI 
zAžIveLA – brez aktivne in pogosto 
prostovoljne udeležbe številnih prebi-
valcev Omrežja občin „ Povezanost 
v Alpah “. Prav tako sta bila zaupanje 
in finančna podpora Sklada za varst-
vo narave  MAVA, številnih lokalnih in 
teritorialnih skupnosti, alpskih držav, 
evropskih programov in drugih skladov 
bistvenega pomena, da so bile dobre 
zamisli v praksi tudi – uresničene.

ObčINe v bOju 
zA PODNebje  
dynAlp-climate

2009-2013

PODNebNe SPRemembe : 

vAšA 
ObčINA 
SPRejemA 
IzzIv !

ALPSkI LOk Se rASTezA 
PO 7 drŽAVAh - PO ITAlIjI, 
AVSTrIjI, FrAnCIjI, 
neMčIjI, lIhTenŠTAjnU, 
SlOVenIjI In ŠVICI.

PrOgrAM dynAlp-climate 
ObSegA 20 InOVATIVnIh 
PROjektOv V 
101 ObčINAh. 
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hinterer bregen- 
zerwald und 

Sibratsgfäll / A

Auzet / F

Ostana / I

Massello / I

Silenen / Ch

Sattel / Ch

entlebuch / Ch

ludesch / A

grosses Walsertal / A

naturns / I
bovec / SI

Kamnik / SI
bohijn / SI

Kranjska gora / SI

Sonthofen / de

Cimolais / I

Fontainemore / I

Cruseilles / F

naturpark Pfyn-Finges / Ch

Abriès / F

Usseaux / I

Telve / I

Ponte nelle Alpi / I

Communauté de 
communes de 

l’Oisans / F

Pinzano al
Tagliamento / ICommunità 

Montana 
del Friuli 

Occidentale / I budoia / I

Communauté de 
communes du pays 

des ecrins / F
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