Memorandum o soglasju
ki ga skleneta

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" e.V.

in

Mednarodna komisija za varstvo Alp
CIPRA International

Grassau (D), 14.10.2016

Ta memorandum temelji na rezultatih skupne delavnice predsedstev obeh organizacij, omrežja občin
"Povezanost v Alpah" (AidA) in Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA International), ki je potekala 12.
februarja 2016 v Innsbrucku (A).
Memorandum o soglasju je bil sklenjen v medsebojnem dogovoru obeh predsedstev in predstavljen v okviru
Alpskega tedna v Grassau (D), na skupščinah članov obeh organizacij. Ta Memorandum o soglasju predstavlja
podlago za prihodnje sodelovanje in obe predsedstvi pa bosta redno, najmanj pa vsaki dve leti, preverjali njegov
učinek, aktualnost in efektivno uporabo.

"Če želiš hoditi hitro, hodi sam.
"Če želiš hoditi daleč, hodi z drugimi.
Afriški pregovor

Preambula
Alpska politika je lahko le tako dobra, kot je dobro njeno izvajanje. Za to so potrebni civilna družba in njeni
predstavniki v občinah, mestih in različnih združenjih. Da bi izboljšali in poglobili sodelovanje med temi akterji, je
bilo dne 27.9.1997, tudi na pobudo CIPRE International, v Bovcu (SI) ustanovljeno omrežje občin "Povezanost v
Alpah", kot društvo 23 občin članic. Od takrat se je število občin več kot podeseterilo, prav tako pa se je močno
razširil in diferenciral nabor tem mednarodnega sodelovanja v okviru Alpske konvencije.
Bistveni del sodelovanja med omrežjem občin in CIPRO International je v preteklih 19 letih predstavljala podpora
pri izvajanju administrativnih nalog ter sodelovanje na področju razvoja in izvajanja projektov v korist članov. V
okviru projektov DYNALP ind DYNALP 2 so občine sodelovale pri uresničevanju Alpske konvencije in se v prvi vrsti
posvečale temam kot sta podeželski turizem in razvoj podeželja. Preko programa dynAlp-climate so se občine
začele izvajati tudi konkretne aktivnosti na področju varstva podnebja. DynAlp nature si je kot glavni cilj zadal
varstvo narave in spodbujal čezmejne kooperacijske projekte. Povezanost v Alpah je v okviru projekta dynAlpnature v prvi vrsti spodbujala medsebojno povezovanje naravnih prostorov kakor tudi izmenjavo izkušenj med
občinami, predvsem v okviru skupnih akcij in dogodkov na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.
Leta 2012 je bil vzpostavljen samostojni sekretariat omrežja občin. Ta je prevzel odgovornost za vodenje vseh
administrativnih postopkov in je danes osrednja kontaktna in informacijska točka omrežja. Nadaljevanje
konstruktivnega sodelovanja, iz katerega so v preteklih letih izšli številni uspešni projekti in pozitivni učinki, je tako v
interesu obeh organizacij. Zato sta predsedstvi sklenili, da skleneta naslednji sporazum o sodelovanju.

Izhodišče
Aida in CIPRA temeljita na skupnih ciljih in vrednotah, in uporabljate veliko podbnih pristopov za doseganje prav
teh ciljev.
Pri omenjenih vrednotah gre predvsem za trajnostni razvoj Alp in njihovo ohranjanje kot naravnega,
življenjskega in ekonomskega prostora. To se kaže v prizadevanju po uresničevanju Alpske konvencije. Obe
organizaciji sta zainteresirani za razvoj trajnostnih poslovnih modelov in njihovo širitev, s cilljem ohranjanja
življenjske kakovosti v Alpah.
Pri tem se Povezanost v Alpah in CIPRA zavzemata za podobne delovne metode, kot so osredotočanje na
zastopanje civilnih družb v alpskem prostoru, spoštljiv odnos do človeka in življenjskega prostora, delo z omrežji
- čezmejno in medkulturno, načelo soudeležbe tako v okviru lastnega načina dela, kakor tudi v smislu
pričakovanj do drugih ustanov, procesov in političnih ravni. S konkretnimi projekti v občinah, v okviru alpskih
kooperacij, si obe organizaciji prizadevata izdelati rešitve za aktualne in bodoče izzive, za lastne ciljne skupine
oz. za vso alpsko javnost.
Za uspešno medsebojno sodelovanje je osrednjega pomena tudi upoštevanje različnih značilnosti obeh
organizacij:

«Povezanost v Alpah» je skupnost vrednot, ki medsebojno povezanim angažiranim občinam nudi omrežje za
medsebojno sodelovanje in izmenjavo. Vsebinska osredotočenost na občine pogojuje politično bolj zadržano
delovanje in dolgoročno naravnano pripravo, načrtovanje in obdelavo posameznih tem. Inovacija je nekaj, kar
se dogaja znotraj omrežja, na lokalni ravni, ob upoštevanju prenosljivosti metodike. Omrežje odlikuje široko
članstvo, ki pomeni doprinos na področju zanimivih tem in projektnih interesov.
CIPRA je politična organizacija za varstvo in trajnostni razvoj v Alpah, ki deluje na petih različnih nivojih: kot
krovna organizacija vseh organizacij, dejavnih znotraj alpskega loka; kot politični akter in dajalec impulzov za
mesta in občine; kot informacijsko središče ter kot pobudnik in izvajalec projektov.
Na podlagi tega ponuja široko paleto veščin, ciljnih skupin in partnerstev, kakor tudi možnost fleksibilnega,
hitrega in drastičnega, pa tudi strateškega, dolgoročnega in k realizaciji usmerjenega reagiranja na politične
razvoje in spremembe.
Tako CIPRA International kakor tudi njena nacionalna predstavništva lahko na določene teme reagirajo hitro in
jih vključijo v aktivnosti znotraj svojega omrežja. Inovacija se v tem kontekstu dogaja predvsem na
transnacionalni in mednarodni ravni. CIPRA International kot krovna organizacija in mreža samostojnih
nacionalnih predstavništev delujejo po principu subsidiarnosti, z jasno osredotočenostjo na vsakokratno raven
delovanja (npr. mednarodno, transnacionalno, nacionalno, lokalno).

Pogled naprej
Da bi lahko še dolgo skupaj nadaljevali to pot in dosegli veliko na področju varstva Alp, je potrebno opredeliti
skupne cilje, skupaj načrtovati in strateško sodelovati ter združevati lastne vire. Pri tem naj pričujoči
Memorandum o soglasju v prvi vrsti opredeli sodelovanje na mednarodni ravni. Obe organizaciji pa se
zavzemata za čim boljše sodelovanje tudi na nacionalni in lokalni ravni.

Cilji medsebojnega sodelovanja
S pomočjo medsebojnega sodelovanja bo učinek obeh organizacij okrepljen in se bo povečalo njuno območje
vpliva. Pri tem se v celotni sliki, bolj kot posamezni prispevek vsake od obeh organizacij, kažejo prednosti
sodelovanja, predvsem z ozirom na:
-

Sinergije
o

močna, aktivna in propozitivna vloga v alpski politiki

o

trdna, dinamična in močna mreža, ki sega čez meje posameznih držav, jezikovnih in
kulturnih prostorov

o
-

več pozornosti za pobude, aktivnosti in rezultate.

Jasna razdelitev vlog
jasna razdelitev vlog po posameznih področjih dejavnosti obeh organizacij je opredeljena na
podlagi vsakokratnih prednosti in metod dela kakor tudi na podlagi skupnega načrtovanja
aktivnosti in pobud.

-

Razvoj novih kooperacij in tematskih področij

Glavni poudarki medsebojnega sodelovanja
Skupni nastop krepi prisotnost obeh organizacij v odnosu do drugih ustanov, partnerjev in financerjev. Zaradi
medsebojnega sodelovanja je potrebno točkovno in strateško povezovanje virov na obeh straneh.
-

Spodbujanje in krepitev projektnega sodelovanja

-

Skupno načrtovanje (strateško in operativno) obeh predsedstev in poslovodstev obeh
organizacij

-

Medsebojna podpora v komunikaciji navzven in medsebojno informiranje glede aktivnosti in
razvojnih sprememb

-

Usklajevanje glede skupnih ciljev v okviru alpske politike – npr. v povezavi z statusom
opazovalca v okviru Alpske konvencije, kakor tudi makroregionalne strategije za alpski prostor
(EUSALP)

-

Medsebojna napotitev "veleposlanikov" na skupščino članov druge organizacije

-

Skupna delavnica predsedstev (vsaki dve leti) z jasno tematsko opredelitvijo in ciljem izdelati
skupna stališča obeh organizacij.

Za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti in za zagotavljanje v ta namen potrebnih virov sta pristojna sekretariata
obeh organizacij. Posamezne ukrepe medsebojnega sodelovanja in stopnjo njihove prioritete bosta sekretariata
opredelila na podlagi predhodno izdelanih uresničevalnih načrtov. Z vsebino načrtov bosta seznanila tudi
sodelavce v svoji organizaciji. Obe predsedstvi tovrstno sodelovanje podpirata in ga aktivno spremljata.

Za Omrežje občin
Povezanost v Alpah

Za Mednarodno komisijo za varstvo Alp
CIPRA International

