Young Academics Award 2018
Trajnostno upravljanje voda v Alpah
Raziskovanje in inovacije so bistveni elementi za spodbujanje razvoja v Alpah in mladi akademiki imajo ključno vlogo pri
oblikovanju prihodnosti Alp. Cilj nagrade »Young Academics Award« je priznanje te ključne vloge z nagraditvijo odličnih
magistrskih nalog, ki obravnavajo pomembne alpske teme. To pobudo podpirajo avstrijsko predsedstvo Alpske
konvencije in Info točke Alpske konvencije: Domodossola (Italija) Gran Paradis (Italija), Morbegno (Italija) in Tolmin
(Slovenija). Pobuda je v sodelovanju z ISCAR.
Tema nagrade v letu 2018 je »Trajnostno upravljanje voda v Alpah”
Voda je pomembna in občutljiva tema v Alpah in sosednih regijah. Prebivalci uporabljajo vodo na več različnih načinov, od
pitne vode do ekosistemskih storitev, od proizvajanja energije do turističnih storitev. Istočasno je voda tudi ogrožen vir
zaradi sezonskih količinskih sprememb in nevarnosti, ki ogrožajo kakovost vode, na primer onesnaženje. Poleg tega sta
iskanje potrebnega ravnotežja med rabo in zaščito alpskih voda ter istočasno iskanje inovativnih rešitev za zagotavljanje
trajnostne rabe vode ključni temi v okviru številnih aktivnosti Alpske konvencije v povezavi z zelenim gospodarstvom.
Zaradi tega so za izvedbo »Young Academics Award« v letu 2018 izbrali temo »Trajnostno upravljanje voda«. Tudi mladi
znanstveniki so poklicani, da najdejo rešitve, izvedejo raziskave in prispevajo inovativno razmišljanje, s katerim bodo
pripomogli k temu, da postanejo Alpe boljši življenjski prostor.
Dobrodošli so torej prispevki na temo upravljanja voda v Alpah, še posebej, čeprav ne izključno, s podtemami:
 analiza in rešitve v povezavi z nasprotujočimi si načini rabe voda v različnih sektorjih (turizem, kmetijstvo,
proizvodnja energije itd.)
 presežek vode in pomanjkanje vode
 trajnostno upravljanje voda in učinkovita raba vode.
Študente vseh disciplin spodbujamo k pošiljanju svojih prispevkov.
Prijavljene magistrske naloge morajo biti dokončane v obdobju med 01/01/2016 in 31/05/2018.
Nagrade
Tri glavne nagrade bosta podelila neposredno avstrijsko predsedstvo Alpske konvencije in Stalni sekretariat Alpske
konvencije:




1. nagrada: 1.000 €
2. nagrada: 750 €
3. nagrada: 500 €

Predvidene so tudi štiri dodatne nagrade »Info točk« za magistrske naloge, ki so tematsko pomembne in pretežno ali
specifično obravnavajo območja, na katerih so ti partnerji prisotni in aktivni:





1

Info točka Domodossola - nagrado v vrednosti 500 € podeljuje združenje ARS.UNI. VCO;
1
Info točka Gran Paradis - pet nočitev z zajtrkom za dve osebi v hotelu Saint Nicolas (Saint Nicolas, Aosta) ,
podeljuje Fundacija Gran Paradis;
Info točka Morbegno - nagrada v vrednosti 500 €;
Info točka Tolmin - nagrado v višini 500 € podeljuje Posoški razvojni center.

Voucher traja eno leto po izdaji in ne velja ob glavnih praznikih.
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Pogoji, postopek in merila za izbor
Prijavljeni prispevki morajo biti magistrske naloge (ali enakovredna stopnja), ki so bile predložene v letih 2016, 2017 ali
do 31. maja 2018. Udeleženci morajo imeti tudi opravljen magisterij (sekundarna izobrazba, druga stopnja) pred 30.
septembrom 2018. Kandidati, ki še niso zagovarjali svojega dela, a so ga predložili pred 31.05.2018, se lahko vseeno
prijavijo pod pogojem, da zagovarjajo svojo nalogo do 30. septembra 2018 (predložiti morajo potrdilo pred zaključno
delavnico).
Prispela dela bo na povabilo Alpske konvencije ocenila mednarodna znanstvena žirija. Postopek bo potekal v dveh fazah.
V prvi fazi bodo udeleženci ocenjeni na podlagi prijavljenih dokumentov (glej razdelek »Prijava«) na podlagi naslednjih
meril:






Ustreznost magistrskega dela glede na teme in podteme, objavljene v razpisu
Neposreden pomen dela za alpsko območje
Pomen (in ob potrebi inovativnost) dela s teoretičnega in empiričnega vidika
Interdisciplinarnost dela
Če obstajajo, morebitne praktične posledice za območje Alpske konvencije.

V drugi fazi bo 8 finalistov, kandidatov za glavne nagrade, povabljenih, da se udeležijo enodnevne delavnice v Avstriji v
okviru prihodnje Alpske konference, na kateri bodo imeli priložnost, da predstavijo svoja dela in jih zagovarjajo direktno
pred žirijo. Dobitniki bodo prejeli nagrade ob prisotnosti ministrov na konferenci.
Štiri nagrade Info točk bodo podeljene samo prijavljenim delom, ki se pretežno in specifično osredotočajo na območja
Verbano-Cusio-Ossola (Italija, Info točka Domodossola), Grand Paradis National Park (Italija, Info točka Grand Paradis),
Valtellina (Italija, Info točka Morbegno) in Dolino Soče (Slovenija, Info točka Tolmin). Če dela ne bodo ustrezala tem
pogojem, nagrade partnerjev Alpske konvencije ne bodo podeljene. Tudi dobitniki nagrad Info točk bodo povabljeni na
slovesno podelitev nagrad. Isto delo sme prejeti ali končno nagrado ali nagrado info točke.
Prijava
Prva faza
Za udeležbo v prvi fazi natečaja morajo kandidati izpolniti spletno prijavnico v angleščini v vseh njenih delih in priložiti:
1.
2.
3.

največ 5 strani dolg povzetek dela v formatu A4 v angleščini.
digitalni izvod (pdf format) popolnega magistrskega dela (v enem od jezikov Alpske konvencije – DE, FR, IT, SL
– ali v angleščini).
izvod diplomskega spričevala z ocenami. V primeru da ni še opravil končnega izpita, mora kandidat predložiti
izjavo, v kateri je zapisan predviden datum končnega izpita.

Postopek prijave mora biti zaključen do 31.05.2018.
Druga faza
Kandidati za glavne nagrade, ki bodo sprejeti v drugo fazo, bodo morali pripraviti predstavitev za delavnico in poster s
povzetkom raziskave. Kandidati za nagrade Info točk bodo morali pripraviti poster o svoji nalogi. Poleg tega morajo biti
kandidati pripravljeni potovati na delavnico (sporočilo z datumi bo objavljeno čim prej, spremljajte novice na naši spletni
strani). Slovesna podelitev nagrad bo potekala ob tej priložnosti. Potne stroške in stroške za nočitev bo povrnila Alpska
konvencija.
Roki prijave
Razpis se zaključi : 31.05.2018.
Obvestilo kandidatom, ki so bili izbrani za drugo fazo: 31.08.2018.
Za finaliste: rok za pošiljanje končne dokumentacije (predstavitev in poster): 30.09.2018.
Delavnica in slovesno nagrajevanje: Alpska konferenca 2018 (kraj in datum bosta sporočena naknadno).
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Kontakt
Za vsa vprašanja se lahko obrnete na yaa@alpconv.org.

Omejitev odgovornosti
Z udeležbo na natečaju priznate Stalnemu sekretariatu Alpske konvencije pravico, da objavi abstrakt in vaše delo v celoti
na spletnem mestu www.alpconv.org ter na spletnem mestu zgoraj omenjenih partnerskih združenj (Fundacija Gran
Paradis, ARS.UNI.VCO in Infopoint Morbegno, Posoški razvojni center).
Udeležba na natečaju udeležencem ne daje pravice uveljavljanja katerihkoli pravnih pravic ali obveznosti do Stalnega
sekretariata Alpske konvencije.

Več informacij na:
http://www.alpconv.org/sl/activities/younggeneration/yaa2018/
Spletna prijavnica:
https://registration.alpconv.org/index.php/634157?lang=en
Vprašanja:
yaa@alpconv.org
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