projekt sodelovanja 2

Projektni list dynAlp-nature

Ekološki zeleni prostor na poselitvenih
območjih
Udeležene občine: Bezau/A, Cognin/F, Grabs/CH, Kamnik/SI, Kranjska Gora/SI,
Mauren/FL, Mäder/A, Velikovec/A

Informacije o programu dynAlp-nature
Omrežje občin Povezanost v Alpah podpira s programom
dynAlp-nature projekte čezmejnega sodelovanja, ki spodbujajo
medsebojno povezovanje in povečevanje vrednosti naravnega
okolja, s tem pa prispevajo k ohranjanju bogate biotske raznovrstnosti v Alpah.

© Bezau

Zelenje in cvetje, žuželke, male živali je le redko videti med hišami
in stanovanjskimi soseskami ali vzdolž cest in parkirišč. Pogosto
obstoječe zelene površine niti niso primerne za ustvarjanje naravne
pestrosti. Z nizko travo porasle površine so resda zelene, nimajo
pa ekološke vrednosti. Ljudje, ki živijo na poselitvenih območjih,
tako redkeje prihajajo v neposreden stik z naravo – naravo morajo
poiskati sami. V projektu Ekološki zeleni prostor na poselitvenih
območjih želijo občine naravno pestrost vnovič vrniti na poselitveno območje in njegovo okolico, ljudem, živalim in rastlinam pa
ustvariti skupen prostor za življenje. Projekt spodbuja tudi zavest o
ekološki vrednosti tovrstnih majhnih površin.

Dejavnosti v občinah
• Občinia Bezau bo uredila skupen vrt, ki ga bodo lahko
uporabljale vse generacije.
• Prebivalci avstrijskega Velikovca sodelujejo pri oblikovanju
sonaravnega in zelenega razvojnega modela svojega mesta.
• Občini Mauren in Grabs bosta ovrednotili svoj potencial za
nadaljnjo sonaravno ozelenitev območja občine. Sodelujoči se
pri tem med seboj usklajujejo. Občini želita povečati ozaveščenost
prebivalcev o pomenu zelenih površin na poselitvenem območju.
• Občini Kranjska Gora in Kamnik izvajata projekte oživljanja
pridelave starih kultur (stare sadne sorte, vino) in posredovanja
tradicionalnega znanja mlajšim generacijam.
• Občina Mäder se bo posvetila metuljem, saj želi osrednjo
pozornost nameniti ohranjanju biotske raznovrstnosti. K sodelovanju je povabila šolarje in krajane.
• Občina Cognin bo podpirala usklajevanje okolja pri oblikovanju zelenih površin v novi ekočetrti.
Obdobje projekta
Januar 2014 - december 2015
Proračun
Skupen proračun: € 188.000
Sofinanciranje prek programa dynAlp-nature: € 41.000
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Informacije:
Gabriele Greussing
Tel. +43 664 113 15 90
Email: liechtenstein@alpenallianz.org
http://www.povezanostvalpah.org/sl/
projekti/dynalp-nature/projekti
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