Povabilo na letno strokovno konferenco

O vizijah, ki povezujejo
in akcijah, ki delujejo.
Ozrli se bomo na preteklih 20 let zgodovine omrežja občin - 20 let izmenjav,
invativnih projektov in delovanja v dobrobit Alp. V okviru strokovne konference bodo o svojih izkušnjah spregovorile uspešne občine: Kaj je bilo preizkušeno in kaj se je izkazalo kot dobro?
Kdor sledi strategijam, vem kam je namenjen!
Breme novih in številnih nalog in izzivov je za občine preveliko in morale bi
biti resnični „vseznalci“, da bi lahko dolgoročno zagotavljale visoke standarde
na področju življenjske kakovosti, trajnostnega gospodarjenja ter varstva narave in podnebja. Kaj torej potrebujemo, ko nam gora izzivov zakriva pogled
v prihodnost? Potrebujemo strategije - le te služijo kot kažipoti, gredo roko v
roki s procesi izvedbe in nas dolgoročno vodijo do cilja.

Datum

23.-24.06.2017

Kraj prireditve

Občina Budoia, Bar Bianco, Via Bianco 4, 33070 Budoia PN, Italija

Prijava udeležencev

četrtek, 22.06.2017; 18.00-19.00 / petek, 23.06.2017; 08.30-09.30

Kotizacija

EUR 95,00 za člane omrežja AidA
EUR 135,00 za nečlane omrežja AidA
V kotizacijo so všteti stroški oskrbe/prehrane za dva dni.

Plačilo

V gotovini na kraju prireditve ali z nakazilom na račun:
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Jeziki

Simultano tolmačenje v nemški, francoski, italijanski in slovenski
jezik.

Prijava

Potrebna je prijava. Prosimo, prijavite se preko spletnega obrazca na
naši spletni strani www.povezanostvalpah.org.

Zadnji rok za prijave

Petek, 09.06.2017

Informacije o prihodu

Z javnimi prevoznimi sredstvi:
Z vlakom preko Benetke /IT oz. Veljaka/AT do Pordenone. V Pordenone
bodo na železniški postaji na voljo taksiji za prevoz do Budoie (pribl. 15
km).
Shuttle prevoz od Pordenone:
Po potrebi lahko organiziramo shuttle prevoze od železniške postaje
Pordenone do občin Budoia, Polcenigo in Aviano. Prosimo, da svoje želje
ustrezno označite v prijavnici.
Skupni prihod z avtobusom:
Po potrebi lahko organiziramo skupni prihod iz Predarlske/AT in Švice
oz. Francije in zahodne Italije. Stroške krijejo udeleženci vožnje. Prosimo, da svoje želje ustrezno označite v prijavnici.

Nočitev

Rezervirani so kontingenti hotelskih sob v občini Budoia in v sosednjih
krajih Polcenigo in Aviano. Prosimo, da svoje želje ustrezno označite v
prijavnici.

Avtorske pravice

Prireditev bo fotografsko dokumentirana. S svojo udeležbo se strinjate
z morebitnim fotografiranjem.

Kontaktna oseba

Omrežja občina „Povezanost v Alpah“
Feldwieser Strasse 27; 83236 Übersee am Chiemsee
Nemčija
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214
E dorothea.rechberger@alpenallianz.org

četrtek, 22.06.17
18.00

Prijava udeležencev
Bar Bianco

19.00

Apéro in večerja, za vse, ki so pripotovali zgodaj
Restaurante Ca’ del Bosco, Via Bianco 34, 33070 Budoia PN, Italija

petek, 23.06.17
08:30

Prijava udeležencev

08:30

Razstava „20 let omrežja občin“

09.00

Pozdravni nagovori
Marc Nitschke, predsednik Povezanosti v Alpah
Roberto de Marchi, župan Budoie
Debora Serracchiani, predsednica Friuli Venezia Giulia
Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije

09.30

Karl Reiner in Leo Baumfeld, ÖAR
Od strateškega načrtovanja do uresničitve – Faktorji uspeha za uspešne projekte
Moreno Baccichet (Univerza IUAV Benetke)
Nova situacija potrebuje nove poti – Regionalne strategije iz Furlanije
Moderirana razprava:
Uspešni projekti iz 20-letnega delovanja Omrežja občin
npr. predstavitve iz Nenzinga/AT, Massella/IT in Julijskih Alp/SL

13.00

Kosilo

14.30

Razstava „20 let omrežja občin“

15.00

Skupščina članic
ekskurzije po regiji
Naravna pot GOR: Nove strategije velikokrat potrebujejo neobičajne ukrepe.
S ciljem oživitve naravne poti GOR želi občina Budoia, v okviru projekta dynAlp-nature, spremeniti lokacijo dosedanjega sistema za odvajanje odplak. To
bo pozitivna pridobitev za vse – prebivalke in prebivalce, obiskovalce in biotsko
raznovrstnost.
Parco San Floriano: Bolj raznolik projekt skorajda ne bi mogel biti: trajnostni
nasadi, predelava in uživanje regionalnih proizvodov, poskusi s starimi in novimi sortami, prilagojenimi na podnebne spremembe, okoljsko izobraževanje in
ozaveščanje družin in šol. Možnosti zaposlovanja za socialno zapostavljene. Vse
to pa je vpeto v prečudovito pokrajino italijanskega predalpskega sveta. – Park
za vsa čutila!
Izkopanine Palù: Kraj se s svojimi „Prazgodovinskimi kolišči v Alpah“ že od
leta 2011 uvršča na seznam kulturne dediščine UNESCO. Kako lahko tovrstno
priznanje spremenimo v dodano vrednost za regijo? Vsi udeleženci ekskurzije
razvijajo in razpravljajo o strategijah jutrišnjega dne.
Vodna oskrba Ruial: Vodna oskrba občine Budoia iz 17. stoletja je bila restavrirana v okviru velikega projekta in ob sodelovanju številnih prostovoljcev.
Danes vodno omrežje Ruial regije več ne oskrbuje z vodo, pač pa prebivalcem
nudi pot v naravo.

20.00

Družabni večer v Polcenigo

sobota, 24.06.17
09.00

Razstava „20 let omrežja občin “

09.30

V okviru vseh sekcij bomo iskali odgovore na vprašanje „Kaj lahko storijo občine?“. 		
Primeri projektov iz regij in občin nakazujejo različne poti. Vsi udeleženci so
vabljeni k aktivnemu sodelovanju in predstavitvi lastnih idej in primerov.

1: Trajnostni turizem – atraktivne ponudbe za nove ciljne skupine
Socialna združljivost in okoljska neškodljivost sta atributa, ki delata turistične koncepte trajnostne – ne pa hkrati tudi privlačne za obiskovalce. Potrebne
so inovativne ideje in kreativne ponudbe, ki so usmerjene v posamezne ciljne
skupine in jasno komunicirane.
2: Podnebni preobrat – strategije prilagajanja
Podnebni preobrat se v Alpskem svetu občuti veliko bolj kot drugje. Kot reakcija na to so potrebni lokalni ukrepi za prilagajanje posledicam ekstremnih
vremenskih razmer, npr. v kmetijstvu in gozdarstvu ali na področju varstva
pred naravnimi nevarnostmi. Občine si bodo prizadevale razviti nove načine
razmišljanja! Sekcija predstavlja zaključek projekta nacionalnega združenja
AidA Italia.
3: PlurAlps – Raznolike alpske občine
Občine predstavijo kreativne rešitve na področju storitev in socialne ponudbe.
Na ta način podpirajo integracijo in zagotavljajo kakovost bivanja za vse –
nudijo podporo priseljevanju in preprečujejo odseljevanje. V okviru sekcije bo
potekala izmenjava izkušenj iz evropskega projekta PlurAlps.
12.30

Poročanje na plenarnem zasedanju in zaključek konference

13.00

Kosilo

