Standardizirana struktura, ki naj bi pogodbenicam koristila za osnovo pri
njihovem periodičnem poročanju, v skladu s
sklepoma VII/4 Alpske konference in XI/5 VIII. Alpske konference

za preverjanje dejavnosti, dobrih praks in pobud,
ki so bile udejanjene v okviru Deklaracije »Prebivalstvo in kultura«
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I. POGLAVJE
SPREJETJE IN IZVAJANJE DEKLARACIJE ALPSKE
KONVENCIJE »PREBIVALSTVO IN KULTURA«

UVOD
Splošen cilj Alpske konvencije je zagotavljanje globalne politike za ohranjanje, varovanje in
trajnostni razvoj Alp, pri čemer je prav tako potrebno upoštevati interese vseh alpskih držav in
njihovih regij, kot tudi interese Evropske gospodarske skupnosti ob odgovorni in trajnostni rabi
virov in z določitvijo načel, na katerih mora temeljiti sodelovanje med državami alpskega loka.
Za dosego tega cilja bodo pogodbenice v smislu 2. člena Konvencije sprejele ustrezne ukrepe na
najmanj dvanajstih specifičnih področjih. Najpomembnejše med njimi je področje prebivalstvo in
kultura – »s ciljem spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in družbene samobitnosti
avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske osnove, še posebej poselitve in
gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju ter pospeševanje medsebojnega razumevanja in
partnerskega vedenja med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom. (odst. 2a 2. člena).
VIII. Alpska konferenca (Garmisch-Partenkirchen, 16. november 2004), ki je v kontekstu
trajnostnega razvoja alpskega prostora posvetila posebno pozornost temi »Prebivalstvo in kultura«,
je še posebej določila in sklenila:
-

da bodo k temu pripravili politično deklaracijo;
da bodo deklaracijo v skladu s sklepom VII/4 Alpske konference preverjali z ustreznim
mehanizmom za preverjanje in ustreznim postopkom,
da bodo 4 leta po sprejetju deklaracije preverili ali je potrebno na temelju izkušenj,
pridobljenih ob izvajanju deklaracije, pripraviti Protokol »Prebivalstvo in kultura« (sklep
VIII/11 Alpske konference).

Deklaracija »Prebivalstvo in kultura«, ki jo je pripravila posebna delovna skupina, je bila
sprejeta na IX. Alpski konferenci (Alpbach, 9. november 2006).
Ob sprejemanju deklaracije je Konferenca označila ta inštrument kot »pomemben prispevek k
udejanjanju socialnih in kulturnih trajnostnih ciljev Alpske konvencije« in se je med drugim
zavezala »da bo podpirala koristne pobude, da bodo prebivalstvo, nevladne organizacije, občine in
regije lahko aktivno sodelovale pri udejanjanju socialnih in kulturnih trajnostnih ciljev Alpske
konvencije« (sklep IX/11 Alpske konference).
Zato je bila Alpska konferenca mnenja, da je smotrno sprejeti deklaracijo na temo »Prebivalstvo in
kultura« in je sprejela sklep, da bo 4 leta po sprejetju preverila ali je potrebno pripraviti izvedbeni
protokol za urejanje udejanjanja ciljev s tega področja. XI. Alpska konferenca bo torej morala
odločati ali se bo nadaljevalo s pripravo Protokola »Prebivalstvo in kultura«.
V ta namen in zaradi različne narave ter posebne strukture deklaracije v primerjavi z izvedbenimi
protokoli Alpske konvencije je Odbor za preverjanje na svojem sestanku 28. – 29. aprila 2008 v
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Parizu sprejel sklep, da bo pripravil standardizirano strukturo kot ad hoc inštrument za izvajanje
deklaracije »Prebivalstvo in kultura«.

PRAVNI ZNAČAJ IN POSEBNOST DEKLARACIJE
Deklaracija »Prebivalstvo in kultura« sodi, kot načelne izjave, sklepna poročila številnih
mednarodnih konferenc in številni drugi dokumenti te vrste v področje tako imenovane mehke
zakonodaje.
Takšne dokumente najdemo v glavnem na onih polpravnih področjih, ki zadevajo zlasti na
mednarodni ravni izjave o nameri v glavnem politično-gospodarske narave in kljub temu, da urejajo
pomemben del meddržavnih odnosov, niso pravno obvezne.
Glavne značilnosti dokumentov, ki sodijo v področje mehke zakonodaje, so v glavnem naslednje:
-

ni pravnih obveznosti za pogodbenice;
izključitev vsake odgovornosti za države, ki bi lahko kršile odredbe, ki jih dokument
vsebuje;
izključitev možnosti, da bi se lahko pred kakšnim mednarodnim tribunalom ali sodiščem
uveljavilo udejanjenje, implementacija ali na splošno upoštevanje Sporazuma (kar ne
pomeni, da se tega pri sodišču posredno ne bi upoštevalo);
ni zakona o ratifikaciji s strani sodelujočih držav;
ni prenosa v notranjedržavne pravne predpise pristopnih držav.

Ker ne obstaja neposredna obvezna pravna veljavnost Deklaracije, ni mogoče zagotoviti
upoštevanja vsebovanih predpisov s področja mehke zakonodaje, niti preverjanja njihovega
udejanjanja s strani pogodbenic in temelji le na dejstvu, da je avtor predpisov sočasno tudi
naslovnik (samoregulacija) in ima s tem »merodajno« vlogo (s čimer je mišljena možnost
prepričevanja, na primer v primeru ministrov).
Zadnje velja za deklaracijo »Prebivalstvo in kultura«. V primerjavi z običajnimi dokumenti s
področja mehke zakonodaje pa ima ta deklaracija še eno posebnost: V primeru deklaracije je bil
namreč organ, ki je sprejel sklep, Alpska konferenca ministrov za okolje, ki je soglasno sprejel tudi
sklep, da se na vsak način preverja udejanjanje izjave.
In ravno v preverjanju dejavnosti, dobrih praks in ukrepov, ki so jih izvedle pogodbenice za
udejanjenje deklaracije »Prebivalstvo in kultura«, je pravna posebnost deklaracije »Prebivalstvo in
kultura«, ki predstavlja verjetno še dodatno razliko Alpske konvencije do drugih mednarodnih
sporazumov, ki se med drugim tudi ukvarjajo z ohranitvijo narave in kulturne dediščine (UNESCOkonvencije in deklaracije, konvencije in deklaracije Sveta Evrope, itd.).

SKUPNE DEJAVNOSTI POGODBENIC ZA SPODBUJANJE
UDEJANJANJA DEKLARACIJE »PREBIVALSTVO IN KULTURA«
Eden izmed pomembnih vidikov sklepa IX. Alpske konference, s katerim so sprejeli deklaracijo
»Prebivalstvo in kultura«, zadeva, kot smo zgoraj navedli, obveznost pogodbenic, da ugotovijo,
katere pobude so pomembne in jih podprejo, da bi akterji – občine, regije, nevladne organizacije in
lokalno prebivalstvo na splošno – lahko aktivno sodelovali v udejanjanju tega novega inštrumenta.
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V skladu s tem načelom je Stalni odbor na svojem 35. sestanku1 (2. – 4. maja, Lanslebourg,
Francija) sprejel predlog Italije, ki ga je podprla predvsem Avstrija, ki naj bi podprl transnacionalno
in čezmejno sodelovanje med pogodbenicami, Stalnim sekretariatom, opazovalkami, predsedstvom
Alpske konvencije, teritorialnimi skupnostmi in drugimi združenji, da bi spodbudili udejanjanje
deklaracije »Prebivalstvo in kultura« v različnih delih alpskega prostora z organiziranjem številnih
aktivnosti (konference, publikacije v jezikih alpskih držav itd.) in tako obveščali lokalne skupnosti
o ciljih tega inštrumenta.
To sodelovanje bi moralo zlasti prispevati k dosegu specifičnih ciljev, kot so:
- spodbujanje zanimanja pri lokalni upravi , nosilcih interesov in lokalnemu prebivalstvu
na splošno za vsebine deklaracije;
- pozitivni input za javne institucije, da bi se pri pripravi svojih razvojnih programov in
strategij lahko usmerjali po vsebinah Konvencije;
- izmenjava informacij in izkušenj med sodelavci uprav in strokovnjaki lokalnih skupnosti
ter združenj, ki delujejo na kraju samem, predvsem na ključnih področjih2 deklaracije
»Prebivalstvo in kultura«;
- vzpostavitev oziroma okrepitev transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja med
organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti, združenji in nevladnimi organizacijami
v alpskem prostoru pri razvoju programov in projektov, ki se nanašajo na vsebine
deklaracije »Prebivalstvo in kultura«;
- intenziviranje sodelovanja med nacionalnimi vladami (npr. ministrstvi) in regijami ter
lokalnimi skupnostmi pri pripravi ukrepov za udejanjanje ciljev Alpske konvencije in
deklaracije »Prebivalstvo in kultura«;
- vzpostavitev neposrednih razgovorov med predstavniki pogodbenic, da bi razpravljali o
konkretnih lokalnih problemih z vidika prebivalstva v Alpah;
Rezultati, za katere si z izvajanjem teh aktivnosti prizadevamo, so tesno povezani z dosegom
zgoraj navedenih ciljev in bi jih bilo potrebno kratko- ali srednjeročno preverjati glede:
-

krepitve vedenj in zavesti lokalnih uprav, nosilcev interesov in lokalnega prebivalstva na
splošno glede ciljev Alpske konvencije in deklaracije »Prebivalstvo in kultura«;
večjega razumevanja in zavesti predstavnikov centralnih uprav za aktualne razvoje na
kraju samem in za pričakovanja prebivalstva v zvezi s pomembnimi temami deklaracije
»Prebivalstvo in kultura«;
izmenjave informacij in izkušenj ter širjenje vedenja o najboljših praksah med sodelavci
uprav ter strokovnjaki lokalnih skupnosti in združenj, ki delujejo v alpskem prostoru;
priprave in razširjanja sklepne publikacije, da bi dolgoročno ohranili pozornost za to
temo;
vzpostavitve dokumentacijske baze kot prispevek za preverjanje udejanjanja deklaracije s
strani pogodbenic do leta 2010;
krepitve izmenjave informacij in izkušenj ter popularizacija najboljših praks med
sodelavci uprav ter strokovnjaki lokalnih skupnosti in združenj, ki delujejo v alpskem
prostoru;
izvedbe novih projektov in programov za transnacionalno in čezmejno sodelovanje med

Stalni odbor je na svoji 36. seji dokončno potrdil svojo podporo udejanjanju te strategije za spodbujanje deklaracije »Prebivalstvo
in kultura« z naslednjm sklepom:
Stalni odbor
1. vzame poročilo italijanske in avstrijske delegacije na znanje in se jima zahvali za njun trud,
2. naproša pogodbenice in opazovalke, da aktivno sodelujejo pri skupnih pobudah za udejanjanje deklaracije »Prebivalstvo in
kultura« in da pri tem v primernem obsegu vključijo organizacije, ki delujejo na tem področju.
2
Zavest o pripradnosti skupnosti in sodelovanje; kulturna raznolikost; življenjski prostor, kakovost življenja in enake možnosti;
gospodarski prostor; vloga mest in podeželja
1
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organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti, združenj in nevladnih organizacij v
alpskem prostoru, ki prispevajo k udejanjanju deklaracije.
Do sedaj so pod pokroviteljstvom Alpske konvencije in s podporo lokalnih skupnosti in združenj
organizirali in izvedli tri pomembne pobude za spodbujanje udejanjanja deklaracije »Prebivalstvo in
kultura« (v Beljaku (Villach)3 (A), v Dobrovem4 (SL), v Ostani5 (I-pokrajina Cuneo).
Da bi izboljšali ozaveščenost glede posebnosti, ki označujejo področje »Prebivalstvo in kultura«, se
zdi smotrno, da na kratko povzamemo najpomembnejše rezultate:
• dejavnosti (analize, študije in razprave), ki so jih znotraj Delovne skupine za prebivalstvo in
kulturo v letih 2001 – 2006 izvajale pogodbenice, opazovalke in strokovnjaki,
• pobude, ki so jih skupno izvedle pogodbenice v okviru te strategije za spodbujanje
deklaracije »Prebivalstvo in kultura«.
Rezultati skupnih dejavnosti pogodbenic, predvsem specifičnost področja in opredeljene glavne
teme z vidika strokovnjakov in sodelujoče javnosti, so razvidne iz priloženega aneksa
standardizirane strukture.

3

Prva prireditev v Beljaku (Villach) 3. in 4. marca 2008 je zahvaljujoč sodelovanju med Avstrijo, Italijo in Stalnim sekretariatom
ponujala možnost za predstavitev ciljev in vsebin deklaracije »Prebivalstvo in kultura« širšemu mednarodnemu občinstvu na
plenarnih zasedanjih in za poglobitev posameznih tem (k petim tematskim blokom deklaracije »Prebivalstvo in kultura«). Ob
koncu delavnic so udeležencem razdelili vprašalnike, ki predstavljajo dodatni inštrument za oceno rezultatov pobude in pomoč za
organizacijo podobnih pobud v prihodnosti.

4

Seminar, ki je bil tudi zaradi temetske povezanosti s težišči, ki si jih je Slovenija zastavila za svoje predsedovanje Evropski uniji,
28. in 29. maja 2008 v Dobrovem, se je zahvaljujoč sodelovanju med Slovenijo, Italijo in francoskim predsedstvom ter Stalnim
sekretariatom, podrobno ukvarjal s kulturo gradnje v Alpah v luči podnebnih sprememb, z upoštevanjem ciljev, navedenih v
točki 3.1 deklaracije »Prebivalstvo in kultura« (glejte k temu 2. opombo pod črto).
Ob tej priložnosti so iskali tudi možne sinergije med deklaracijo »Prebivalstvo in kultura« in deklaracijo Alpske konference o
podnebnih spremembah.

5

Zasedanje, ki je bilo 26. in 27. junija 2008 v Ostani, je bilo zahvaljujoč sodelovanju med Italijo, Stalnim sekretariatom in
francoskim predsedstvom ter zaradi posebnih ukrepov občine gostiteljice za ponovno oživitev svojega hribovskega območja in zaradi
svojega položaja v osrčju okcitanske doline v bližini italijansko-francoske meje idealna priložnost za poglobitev tematskega bloka
»Kulturna raznolikost« deklaracije »Prebivalstvo in kultura« (vključno s pripadajočimi podtemami, glejte 2. opombo pod črto).
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II. POGLAVJE
VPRAŠALNIK
Napotki za izpolnjevanje vprašalnika
Vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, so na sivem ozadju.
Če bi se pri izpolnjevanju vprašalnika pojavile težave, skušajte čim bolje odgovoriti na vsakokratno
vprašanje. Na takšne težave lahko nato opozorite v rubriki »Prostor za morebitne dodatne opombe«.
Odgovori na vprašanja bi morali posredovati čim obsežnejši pregled udejanjanja deklaracije
»Prebivalstvo in kultura«, zato bi bil v nekaterih primerih, predvsem pri pritrdilnih odgovorih,
smotrnejši obsežnejši odgovor, ki bi podrobno opisal izvedene ukrepe in pobude, vključno z
morebitnimi posebnostmi na regionalni ali občinski ravni.
Formulacija vprašalnika sledi načelno formulacijam deklaracije »Prebivalstvo in kultura«.
Vprašanja, ki se nahajajo v vprašalniku, ne spreminjajo obveznosti, ki za pogodbenice izhajajo iz
Alpske konvencije in njenih protokolov.
Informacije, ki jih pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, uvršča med zaupne, je potrebno pri
izpolnjevanju vprašalnika označiti kot takšne.
Vprašanja se nanašajo vedno na pogodbenico, ki izpolnjuje vprašalnik, in na njeno območje
oziroma na alpski prostor na njenem območju. Za alpski prostor se smatra območje veljavnosti
Alpske konvencije v skladu s 1. členom Alpske konvencije.
Pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, se v vprašalniku navaja kot »dežela«. Zaradi poenostavitve
smo se odpovedali posebni oznaki za Evropsko skupnost. Oznaka »dežela« velja za potrebe tega
vprašalnika ustrezno tudi za Evropsko skupnost.
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Podatki o izvoru in pripravi poročila
Ime pogodbenice

Zvezna republika Nemčija

Navedite nacionalni kontaktni organ:
Ime nacionalnega kontaktnega organa

Zvezno ministrstvo za okolje,
narave in reaktorsko varnost

Ime in naziv odgovorne osebe

Vodja oddelka Silvia Reppe

Naslov

D – 11055 Berlin

varstvo

NEMČIJA

Telefonska številka

+49.3018.305.2374

Številka faksa

+49.3018.305.3701

Elektronski naslov

silvia.reppe@bmu.bund.de

Podpis osebe, odgovorne za oddajo poročila

Silvia Reppe
Datum oddaje poročila

01.09.2009

Navedite sodelujoče ustanove (npr. nevladne organizacije, teritorialne skupnosti, znanstvene
ustanove).
Glejte seznam
(Odgovori so prispeli od: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., 12., 14., 15., 19., 24., 32.
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1. del: Splošni del
1. Na kratko opišite, kaj je bilo do sedaj narejenega in kaj načrtujete za pomoč udejanjanju
ciljev deklaracije P+K?
(Tukaj lahko poročate tudi o drugih splošnih dejavnostih, ki so povezane z deklaracijo P+K,
ki pa presegajo njene cilje, ali o dejavnostih oziroma programih, ki spodbujajo cilje
deklaracije P+K zunaj vaše države.)
Aktivnosti Nemčije v zvezi z udejanjanjem deklaracije »Prebivalstvo in kultura« pokrivajo
celoten obseg ciljev, navedenih v deklaraciji. Poseben pomen ima krepitev skupnosti,
krepitev kulturne dediščine v okviru kulturne raznolikosti, zagotovitev enakovrednih
življenjskih pogojev v prostoru in zagotovitev ustvarjanja dodane vrednosti na regionalni
ravni. Podrobnosti so v odgovorih, ki sledijo.

Prostor za morebitne dodatne opombe:

Dodatna vprašanja
Težave pri izvajanju deklaracije P+K
1. Ali so obstajale in še obstajajo težave pri izvajanju obveznosti iz deklaracije P+K?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Težave pri izpolnjevanju vprašalnika
2. Ali ste imeli težave pri izpolnjevanju vprašalnika?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne? Imate predloge za izboljšave?
•

Vprašanja so delno nenatančna, preveč abstraktno nerazumljiva in prekomplicirana.
Delno se prekrivajo.

•

Predlogi za izboljšavo: poenostaviti vprašalnik in zmanjšati njegov obseg, vprašanja bi
morala biti krajša in formulirana bolj konkretno.
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2. del: Posebni del v zvezi s cilji deklaracije »Prebivalstvo in kultura«
IX. Alpske konference (Deklaracija z dne 9.11.2006)
I. Zavest o pripadnosti skupnosti in sodelovanje
Zavest o pripadnosti skupnosti in identiteta
1. Ali krepite skupno odgovornost prebivalstva znotraj in zunaj Alp ter vseh nosilcev političnih
odločitev za ohranjanje kulturnih posebnosti alpskega življenjskega prostora, zlasti glede
utrjevanja zavesti o pripadnosti skupnosti in identitete avtohtonega prebivalstva?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Okraj Zgornja Bavarska je uvedel strokovna posvetovanja za negovanje domovinske
vzgoje, negovanje narodnih noš, ljudsko glasbo, čebelarstvo in ribištvo. Skrbi za muzej
na prostem Glentleiten in muzej kmečkih hiš Amerang ter med drugim sodeluje pri lesnotehničnem muzeju Rosenheim, kot tudi pri muzeju drvarjev v Ruhpoldingu.

•

Deželna svetnika Manfred Nagler in Norbert Kerkel ter okrajni glavar dr. Karl Mark so
13. junija 1998 sprejeli sklep o čezmejnem sodelovanju deželnih okrožij Bad TölzWolfratshausen in Miesbach z okrajem Schwaz na Tirolskem.
Sodelovanje naj bi potekalo na naslednjih področjih:
1.
2.
3.
4.
5.

turizem
kmetijstvo
izobraževanje
promet
narava, varstvo okolja in raba energije

Med najpomembnejše projekte sodi čezmejna kolesarska pot »Via Bavarica Tyrolensis«
(www.via-bavarica-tyrolensis.com), ki v mnogočem ustreza ciljem Tegernseejske izjave
in predstavlja konkretno povezavo treh regij.
Za usklajevanje aktivnosti so ustanovili usmerjevalno skupino, ki jo sestavljajo sodelavci
obeh deželnih okrožij in okrajnega glavarstva Schwaz.
•

Izdelava skupne zasnove regionalnega razvoja v deželnem okrožju Lindau.

•

Na območju Allgäua:
- EVROREGIJA glasbeni festivali
- EVROREGIJA srečanje igralcev na alpski rog
- EVROREGIJA kulturni koledar (pregled čezmejnih prireditev)
- EVROREGIJA vodič po muzejih
- dnevi ljudskih običajev.

•

Trženje bavarskega turizma:
- razvoj turizma,
- krepitev razvoja regionalne ponudbe s programi »Veselje do narave« in »Wellvital«
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•

Božje službe v hribovskem območju, dušnopastirska služba za turiste s strani cerkva.

•

Sodelovanje v EVROREGIJI Inntal.

Morebitne opombe

2. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe za posebno
krepitev te skupne odgovornosti.

Da

Podpora organizacijam, ki posredujejo te vrednote

X

Spodbujanje in nadaljnji razvoj partnerstev med krajevnimi in regionalnimi
teritorialnimi skupnostmi v Alpah

X

Dejavnosti, ki prebivalstvu omogočajo dostop do zgodovinskih, gospodarskih in
za okolje pomembnih znanj o življenjskem prostoru v Alpah

X

Programi obveščanja in izobraževanja o Alpski konvenciji in njenih protokolih

X

Skupni projekti

X

Drugo

X

Ne

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
•

Podeljevanje okrajne medalje za poseben angažma na kulturnem in socialnem področju
za spodbujanje prostovoljnega dela s strani okraja Zgornja Bavarska.

•

EVROREGIJA Inntal, Povezanost močvirnih območij v Alpah, skupna obramba pred
točo.

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Bavarski državni arhivi načrtujejo v letu 2010 skupno razstavo s Salzburgom na temo
»Bavarska – Salzburg«. Razstava bo odprta od konca maja do začetka oktobra v muzeju
v Salzburgu in v starem rotovžu v Laufnu.

•

»Rimski kamniti spomeniki v bavarsko-avstrijskem obmejnem območju«

•

Dotacije za folklorna, strelska in športna društva, skrbnik muzeja na prostem,
informativnega centra za negovanje domovinske vzgoje, informativnega centra za
negovanje narodnih noš in arhiva ljudske glasbe.

•

Projekti vodne poti, poti po travniških nasadih, zdravilna regija

•

Sedež sekretariata EVROREGIJE »Via salina« v Uradu deželnega sveta Oberallgäu.

•

Kadrovska podpora deželnega okrožja pri pripravi in predaji prošenj za subvencije
oziroma pri izvedbi projektov, delno tudi finančna podpora.

•

Delovanje in vzdrževanje spletne strani za skupine EVROREGIJE (npr. igralci na alpski
rog na naslovu http://www.oberallgaeu.org/index.shtml?euregio)

•

Vsakoletna izdaja čezmejnega kulturnega koledarja (Koledar prireditev pripravljajo v
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sodelovanju z regijami EVROREGIJE Außerfern, Allgäu in Kleinwalsertal).
•

Partnerstva muzejev

•

Čezmejna reševalna služba, razgovori o varnosti, kulturni vodiči.

Sodelovanje v Alpah in zunaj Alp
3. Ali spodbujate jezikovno razumevanje, dialog, sodelovanje in izmenjavo znanj znotraj Alp
ter med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom kot sredstvo za krepitev medsebojnega
razumevanja in medsebojnega spoštovanja?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Projekti v okviru programa COMENIUS ter »Akademija talentov Lindau« (subvencionira
Delovna skupnost alpskih dežel - ARGE ALP)

•

Mednarodna izmenjava učencev: številna partnerstva med bavarskimi šolami in šolami iz
držav članic; spodbujanje izmenjav z dotacijami za učitelje spremljevalce

•

Via bavarica-tyrolensis (glejte I.1. vprašanje)

•

Sodelovanje v EVROREGIJI Salzburg/Berchtesgaden podeželje/Trauenstein, glejte
www.euregio-salzburg.eu. Izvajali so in izvajajo npr. čezmejne inventarizacije terenskih
spomenikov, povezovanje muzejev v omrežja, ukrepi za varstvo spomenikov, turistične
zasnove. Nadaljnji čezmejni projekt je projekt »Prijetna dolžnost«, izobraževanje
funkcionarjev s področja ljudske kulture, ki traja več semestrov
(www.salzburgerbildungswerkt.at ali www.virgil.at).

•

Dnevi ljudskih običajev Kleinwalsertal-Allgäu-Tirolska

•

Alpski Wellness International

Morebitne opombe

4. Ali krepite trajnostni regionalni razvoj s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj med različnimi
kulturnimi skupnostmi v Alpah in drugimi gorskimi območji v svetu?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Glejte 3. Dodatno:

•

Projekti programov LEADER in INTERREG
Vse občine in mesta deželnega okraja Oberallgäu so od leta 2007 članice Regionalnega
razvoja Oberallgäu (http://www.regionalentwicklung-oberallgaeu.de ). Samo trg
Oberstaufen je član Regionalnega razvoja Westallgäu Bayerischer Bodensee e.V.
Konkretna področja delovanja oziroma projekti:
Regionalno trženje:
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Vaška trgovina Krugzell-trg Altusried
»LandZunge« (tradicionalna kuhinja)
»Uživanje v Alpah« v Allgäuu
Kultura in narava:
Območje gradov Allgäu
WiWaLaMoor
Potovanje v času skozi muzej hribovskih kmetov v Allgäuu v Diepolz-Immenstadt
Povezanost močvirnih območij v Allgäuu
Center naravnega doživetja v Allgäuskih Alpah
Podeželski turizem:
Postavitev smerokazov na pohodnih poteh v Oberallgäuu
Kmečki turizem
Regionalno gospodarstvo:
Sejem gradnje v lesu Allgäu
Zadruga za prodajo lesa.
•

Podpora regionalnemu trženju

Morebitne opombe

5. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
spodbujali razumevanje in medsebojno spoštovanje (3. vprašanje) ali trajnostni
regionalni razvoj (4. vprašanje).

Da

Vzpostavitev oziroma konsolidacija in nadaljnji razvoj omrežij čezmejnega in
medregionalnega sodelovanja

X

Dejavnosti za spodbujanje izmenjave na področju kulture ter izmenjave
informacij in izkušenj o specifičnih temah

X

Izvedba prireditev, razstav, publikacij, filmskih produkcij in raziskovalnega dela

X

Priprava in širjenje večjezičnih publikacij v jezikih alpskega prostora

X

Projekti v okviru mednarodnih gorskih partnerstev

X

Čezmejni alpski, čezalpski in mednarodni programi izmenjav

X

Drugo

X

Ne

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe..
•

Glejte pri 2. in 3.; poleg tega organizacija zgornjebavarskih kulturnih dni vsaki dve leti.

Navedite nekaj zglednih primerov.
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•

Glejte II.

•

Partnerstva gorskih strelskih čet, medsebojni obiski, prireditve

•

Zdravstveno omrežje, sodelovanje na socialnem področju

Transparentnost in udeležba
6. Ali priznavate pomembno vlogo civilne družbe pri naporih za trajnostni razvoj alpskega
prostora, spodbujate največjo možno transparentnost v odnosih med državno upravo in
prebivalstvom ter spodbujate udeležbo prebivalcev v zadevah javnega interesa?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Deželno okrožje Lindau, kot primer za bavarska deželna okrožja, v perimetru Alpske
konvencije:
•

Postopki od spodaj navzgor v okviru regionalnega razvoja

•

Informativne prireditve oziroma razprave o določenih temah v zvezi s temo prebivalstva
in kulture

•

Predavanja npr. na temo varstvo podnebja – posledice v Alpah

Morebitne opombe

7. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
spodbujali transparentnost v odnosih med državno upravo in prebivalstvom ali
ste spodbujali udeležbo prebivalcev v zadevah javnega interesa.

Da

Spodbujanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja nosilcev odločitev na
področju mediacije in udeležbe

X

Podpora postopkom lokalne Agende 21

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
Številni postopki Agende 21 na občinski ravni (nadaljnje informacije bodo kmalo na voljo na
naslovu http://www.lfu.bayern.de/komma21/index.htm)

II. Kulturna raznolikost
Materielna, nematerialna kulturna dediščina
1. Ali raziskujete, ohranjate in razvijate obstoječo materialno in nematerialno kulturno
dediščino ter ustno izročilo, predvsem glede vrst oblikovanja kulturne krajine ter arhitektonsko
Zvezna republika Nemčija_2009
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in umetnostno-zgodovinsko dediščino, vključno s tradicionalnimi metodami dela v kmetijstvu
in gozdarstvu, obrti in industriji?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Bavarsko državno ministrstvo za znanost, raziskovalno dejavnost in umetnost
•

Bavarski državni arhivi načrtujejo v letu 2010 skupno razstavo s Salzburgom na temo
»Bavarska – Salzburg«. Razstava bo odprta od konca maja do začetka oktobra v muzeju
v Salzburgu in v starem rotovžu v Laufnu.

•

Simpozij arhivov DS alpskih dežel (ARGE ALP) v Münchnu v letu 2010, tema: »Digitalni
dokumenti v arhivih alpskega prostora«.

•

Bavarski projekt »Rimski kamniti spomeniki v bavarsko-avstrijskem obmejnem območju«

•

»Literarna hiša Allgäu« - renoviranje spomeniško zavarovane stavbe in vzpostavitev
posebne zbirke o regionalnih posebnostih

Bavarsko državno ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo
•

Projekti programa LEADER+:
-

Muzej hribovskih kmetov Diepholz

- Potovanje v času skozi muzej hribovskih kmetov Diepholz
- Steklarska pot
Okraj Zgornja Bavarska
•

Znanstvena obdelava in predstavitev starih kmetijskih in obrtniških tehnik v muzeju na
prostem, posebne razstave, dotacije za spomeniško varstvo

Urad deželnega sveta Bad Tölz-Wolfratshausen
•

muzej na prostem Glentleiten s posebnimi razstavami in trgi

•

projekti spomeniškega varstva

•

informativni center za narodne noše okraja Zgornja Bavarska v Benediktbeuernu

•

center za okolje in kulturo, Benediktbeuern

Urad deželnega sveta Lindau
•

borza stelje, pot po travniških nasadih, povezanost močvirnih območij, sirarska cesta,
pobuda za belo jelko

Urad deželnega sveta Oberallgäu
•

Knjiga na temo »Sprememba kulturne krajine v Allgäuu in dolini Tannheimer Tal«, ki jo je
izdala CIPRA (vključno s panoji za razstave).

•

Ureditev muzeja hribovskih kmetov v Immenstadt-Diepolz z muzejsko-pedagoškim
programom.

•

Izdaja knjige na temo »Graditi na gori« muzej Carl-Hirnbein (sprememba »od modrega v
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zeleni Allgäu« - od nerentabilnega sajenja lanu k mlekarstvu in planšarstvu) in
pohodniška pot Carl-Hirnbein. Informacije na naslovu www.missen-wilhams.de .
•

Deželni okraj Oberallgäu podpira materialno in nematerialno kulturno dediščino ter
honorira posebne dosežke na tem področju z vsakoletnim podeljevanjem kulturne
nagrade deželnega okraja Oberallgäu, ki je dodatno povezana z dotacijo v višini 15.000
evrov iz premoženja fundacije.

•

2007 Kulturna nagrada za stare stavbe

•

2008 Kulturna nagrada za negovanje ljudskih običajev

Urad deželnega sveta
•

Podpora in pomoč pri seminarskih nalogah in šolskih raziskovalnih projektih

Cerkve
•

Negovanje cerkvenih umetniških zakladov

Morebitne opombe

2. Ali podpirate sodobno kulturo ter negovanje in nadaljnji razvoj regionalnih in krajevnih
tradicij na področju izrazne in prikazne umetnosti (običaji, literatura, glasba, ples, gledališče,
komunikacijske oblike itd.)?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

»Literarna hiša Allgäu«: Renoviranje in vzpostavitev zbirke regionalnih posebnosti

•

Raznovrstne ponudbe posvetovanja, razstav in tečajev ter publikacije Informativnega
centra za domovinsko vzgojo, Informativnega centra za narodne noše in Arhiva ljudske
glasbe (okraj Zgornja Bavarska)

•

Srečanje muzikantov, glasbeno poletje, prireditve ljudske glasbe

•

Prireditve narodnih običajev, redna srečanja članov lokalnih društev za domovinsko
vzgojo

•

Brošura »Vrhunci kulturnega dogajanja«, ki jo vsako leto izdaja EVROREGIJA »Via
salina« in ki se razdeljuje brezplačno. Finančna podpora za izvedbo večjih prireditev, ki
jih organizirajo med drugim folklorna društva, glasbena društva ali folklorne skupine (npr.
EVROREGIJA Glasbeni festival).

•

Kulturni vodič, projekt trgovska pot po reki Inn.

Morebitne opombe
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3. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi se
raziskuje, ohranjuje ali razvija obstoječa materialna in nematerialna kulturna
dediščina in ustno izročilo ali s katerimi ste podpirali sodobno kulturo ter
negovanje in nadaljnji razvoj regionalnih in krajevnih tradicij na področju
izrazne in prikazne umetnosti.

Da

Vzpostavitev in razširitev lokalnih in regionalnih dokumentacijskih centrov o
materialni in nematerialni naravni in kulturni dediščini in njihovem povezovanju

X

Ohranjanje in vzdrževanje struktur in stavb zgodovinske in arhitektonske
vrednosti

X

Ponudbe poklicnega izobraževanja za posredovanje zgodovinskih obrtniških
tehnik v alpskem prostoru

X

Podpora inovativnim oblikam kulturnega delovanja in kulturnega izražanja

X

Programi in projekti na področju informiranja in izobraževanja (tečaji,
tekmovanja, eksperimentalne delavnice itd.) za posredovanje ustnih izročil in
tradicij

X

Spodbujanje sodelovanja zadevnih javnih in zasebnih muzejev, izobraževalnih
ustanov in zasebnih akterjev

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Intenzivno sodelovanje z javnimi knjižnicami v Evroregiji Salzburg - Berchtesgaden
podeželje - Traunstein, pri katerem sodeluje tudi deželna strokovna služba za javno
knjižničarstvo.

•

Deželna strokovna služba ima tesno sodelovanje s knjižničarskimi strokovnimi službami
v Avstrji in na Južnem Tirolskem.

•

»Literarna hiša Allgäu« - Renoviranje spomeniško zavarovane stavbe in vzpostavitev
posebne zbirke regionalnih posebnosti,

•

arhiv ljudske glasbe, Informativni center za domovinsko vzgojo, Informativni center za
narodne noše,

•

dotacije okraja Zgornja Bavarska za varovanje spomenikov,

•

kulturne prireditve,

•

razstave Informativnega centra za domovinsko vzgojo na temo krajini primerne gradnje,

•

gostilniško petje arhiva ljudske glasbe,

•

tečaj – samostansko delo (Informacijski center za domovinsko vzgojo),

•

muzej na prostem Glentleiten, spodbujanje varstva spomenikov (predvsem na planinah)
in sodelovanje alpski park /območje zavarovane narave Karwendel,

•

okrožni dokumentacijski center, lokalno društvo za domovinsko vzgojo, ženski kulturni
dnevi (deželno okrožje Lindau)

•

Rudniki – doživljajski svet v Burgbergu (informacije na naslovu www.erzgruben.de ),
Muzej hribovskih kmetov v Allgäuu v Immenstadt-Diepolz.
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Jezikovna raznovrstnost
4. Ali izboljšujete potrebne okvirne pogoje za negovanje in spodbujanje jezikovne
raznovrstnosti v alpskem prostoru, s posebnim upoštevanjem tradicionalnih jezikovnih in
kulturnih skupnosti?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Podpora ustanovam oziroma pobudam (npr. kantavtorjem in narečnim pesnikom), ki
koristijo spodbujanju in negovanju narečij v prostoru Allgäua.

Morebitne opombe

5. Ali priznavate in povečujete pomen in vrednoto toponomastične dediščine (predvsem imena
krajev in ledin) v alpskem prostoru, tudi z ozirom na njen kulturno-zgodovinski pomen?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.

•

Priprava prve lokalne kronike s podporo občine (npr. v Burgbergu). Zbirali so in
dokumentirali stara imena ledin in oznake hiš.
Delno se stare oznake hiš še vedno uporabljajo v vsakodnevnem govoru.

•

Tablice starih domačih imen kmetij v občinah Bergen in Reit im Winkl

•

Morebitne opombe

6. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi so se
izboljšali potrebni okvirni pogoji za negovanje in spodbujanje jezikovne
raznovrstnosti v alpskem prostoru (4. vprašanje) oziroma ste priznali in povečali
pomen in vrednoto toponomastične dediščine (5. vprašanje).

Da

Načrtno spodbujanje učenja alpskih jezikov, predvsem regionalnih jezikov, pri
pouku, vključno z narečji

X

Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev

X

Pridobivanje potrebnih didaktičnih sredstev

X

Spodbujanje jezikovne raznovrstnosti in večjezičnosti ter jezikovnega
vključevanja priseljencev

X

Vzpostavljanje partnerstev med šolami z različnih jezikovnih območij

X
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Kulturne prireditve v lokalnih jezikih, predvsem glasbene, literarne in/ali
gledališke prireditve, jezikovni tečaji, tiskani in elektronski mediji

X

Projekti za razvoj in pridobivanje krajevnega znanja s preučevanjem in uporabo
toponomastike

X

Postavitev informativnih tabel z imeni najpomembnejših krajev določenega
območja v občinah in vaseh

X

Drugo

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Večeri domovine, »Huigarte« v narečju, jezikovni tečaji v otroških vrtcih in šolah

•

Projekt »Mama govori nemško« (Projekt poverjenikov za migracije in integracijo pri
Uradu deželnega sveta Oberallgäu in Ljudske univerze),

•

Kulturna delavnica Sonthofen (večeri v narečju)

•

Kulturno društvo »Gmoa« v Ayingu.

Ustvarjalno umetniško delovanje
7. Ali podpirate umetniško delovanje v vseh njegovih izraznih oblikah in umetniških prikazih
vsebin, ki se nanašajo na Alpe?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Regionalni umetniki (slikarstvo, glasba)

•

Ljudska glasba, ljudsko gledališče.

Morebitne opombe

8. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
podpirali umetniško delovanje in umetniški prikaz vsebin, ki se nanašjo na Alpe.

Da

Organiziranje umetniških razstav in prireditev

X

Razpisi natečajev za oblikovanje znakov kakovosti, logotipov, izdelavo
»celostne podobe« za lokalne uprave in podjetja v alpskem prostoru

X

Prirejanje umetniških tečajev in delavnic o alpskih temah

X

Projekti in pobude za umetniško ustvarjanje z uporabo lokalnih surovin iz
alpskega prostora

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe..
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Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Bela jelka kot objekt umetnosti

III. Življenjski prostor, kakovost življenja in enake možnosti
Poselitveni pogoji in strukture
1. Ali ohranjate in posodabljate obstoječe poselitvene strukture po načelu trajnosti ter z
upoštevanjem teritorialnih posebnosti?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•
•

Upoštevanje v okviru generalnega gradbenega načrta (npr. zazidalni načrti za določena
»stara vaška območja«),
Programi prenove vasi.

Morebitne opombe

2. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k ohranitvi in posodobitvi obstoječih poselitvenih struktur po načelu
trajnosti ter z upoštevanjem teritorialnih posebnosti.

Da

Upoštevanje načel trajnosti pri načrtovanju in izvajanju gradbenih ukrepov

X

Programi izobraževanja in dodatnega usposabljanja o temah trajnostne gradnje
za gradbene strokovnjake in uslužbence organov, pristojnih za izdajo dovoljenj

X

Prireditve in pobude, namenjene javnosti, z namenom obveščanja in ozaveščanja
o trajnostni gradnji in trajnostnem ravnanju z naravnimi viri

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Razstave, predavanja na temo krajini primerna gradnja v organizaciji Informativnega
centra za domovinsko vzgojo,

•

Projekti za trajnost na področju energije Centra za energetsko in okoljsko posvetovanje
»EZA« v Kemptnu

•

Projekt ALPHOUSE Obrtne zbornice München in Zgornje Bavarske za podnebju
primerno sanacijo tipičnih alpskih objektov, subvencionirano iz programa INTERREG IV
B za območje Alp in iz sredstev Delovne skupnosti alpskih dežel (ARGE ALP)
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•

Projekt ENERBUILD za podnebju primerne novogradnje v alpskem prostoru,
subvencionirano iz programa INTERREG IV B za območje Alp.

Storitve splošnega interesa in osnovne oskrbe
3. Ali ohranjate, zagotavljate in razvijate decentralne storitve splošnega interesa in
decentralizirano osnovno oskrbo?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Različna načela v programu prostorskega razvoja Bavarske: npr. načelo rezerviranja
površin za infrastrukturne objekte (Načrt razvoja prostora A I 4.1.2); načelo prednostne
namembnosti v korist podeželskih prostorov, katerih razvoj bi bilo potrebno v posebni
meri krepiti (načrt razvoja prostora A I 1.1) velja za dele bavarskega območja Alpske
konvencije.

•

Vaške trgovine, regionalni ciklus, javni potniški primestni promet,

•

Prodaja regionalnih proizvodov na kraju samem (finančna podpora npr. projektom
»Landzunge« (tradicionalna kuhinja) in »Sennalpen« (planinski pašniki) s strani
deželnega okrožja Oberallgäu),

•

Upoštevanje načela stanovanja pri načrtovanju delovnih mest pri evangeličanski deželni
cerkvi.

Morebitne opombe

4. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k ohranitvi, zagotovitvi in razvoju decentralnih storitev splošnega
interesa in decentralne osnovne oskrbe.

Da

Ukrepi za spodbujanje boljše prostorske porazdelitve storitev za zadovoljitev
osnovnih potreb

X

Ohranjanje storitev na kraju samem z izboljšano ponudbo večnamenskih ustanov

X

Ponovna uvedba oziroma okrepitev ponudbe javnega prometa

X

Drugo

X

Ne

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.


Ohranitev starih mostnih povezav in železniških prog.

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Decentralizacija in vzpostavitev klinične in komplementarne psihiatrične oskrbe na
Zgornjem Bavarskem

•

Domovi vaških skupnosti, vaške trgovine, javni potniški primestni promet v taktu na
podeželju
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Šolsko in poklicno izobraževanje ter dodatno usposabljanje in izobraževanje odraslih
5. Ali ohranjate in razvijate sodobno ponudbo šolskega in poklicnega izobraževanja in
dodatnega usposabljanja ter primerne programe izobraževanja odraslih na lokalni in regionalni
ravni z vključevanjem za Alpe specifičnih vidikov na vseh področjih izobraževanja?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Projekti v okviru programa COMENIUS ter »Akademije talentov Lindau« (subvencionira
Delovna skupnost alpskih dežel)

•

Mednarodna izmenjava učencev: številna partnerstva med bavarskimi šolami in šolami iz
držav članic; spodbujanje izmenjav z dotacijami za učitelje spremljevalce,

•

Projekt »Prijetna dolžnost« (www.salzburgerbildungswerk.at)

•

»Zabavno učenje« okrožne izobraževalne ustanove v samostanu Benediktbeuern,
vseživljensko učenje v regiji »Tölzer Land«,

•

Ponudbe na ljudskih univerzah, decentralne šolske strukture.

Morebitne opombe

6. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k ohranitvi in razvoju sodobnega šolskega in poklicnega izobraževanja Da
in dodatnega usposabljanja ter primernih programov izobraževanja odraslih.
Ustvarjanje primerne ponudbe izobraževalnih ustanov, vključno z ustreznimi
učnimi sredstvi in pripadajočimi tehnologijami

X

Ponudbe tečajev za izobraževanje odraslih

X

Spodbujanje šolskih partnerstev

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Prireditve Centra za okolje in kulturo v samostanu Benediktbeuern

•

Ponudbe na ljudskih univerzah, projekti programa COMENIUS

Ponudba prostočasnih dejavnosti
7. Ali vzdržujete široko razvejano celoletno kulturno ponudbo in po možnosti primerno
celoletno ponudbo prostočasnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
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•

Programi okrožne izobraževalne ustanove in ljudske univerze, akcija počitniške izkaznice
deželnega okrožja ter mest in občin za otroke

•

Gledališče, glasbene in športne prireditve

•

Kulturne prireditve, npr. v kulturni delavnici Sonthofen, v Big Box v Kemptnu, na odru na
prostem Altusried in v krajevnih dvoranah.

•

Celoletne prostočasne ponudbe:
- različni muzeji
- športne in plezalne dvorane
- Na področju kopanja in savne: (Terme v Oberstdorfu, doživljajsko kopališče
»Wonnemar« v Sonthofnu, doživljajsko kopališče »Aquaria« v Oberstaufnu)

•

Prostočasne možnosti na področju outdoor športov, npr. pohodništvo, kolesarjenje,
smučanje in smučarski teki po dobro označenih poteh, progah za smučarske teke
oziroma smučarskih progah

•

Programi ljudskih univerz, ponudbe društev

•

Gut Immling, Festivo, Pasijonske igre Erl in Thiersee, zasebne pobude.

Morebitne opombe

8. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k vzdrževanju široko razvejane celoletne kulturne ponudbe in po
možnosti primerne celoletne prostočasne ponudbe za lokalno prebivalstvo.

Da

Zagotavljanje ustreznih prostočasnih ponudb in ustanov, ki upoštevajo zlasti
potrebe in povpraševanje prebivalstva ter regionalne posebnosti

X

Večja podpora lokalnim kulturnim in športnim društvom

X

Gradnja, vzdrževanje in obnova objektov, namenjenih kulturnim in športnim
dejavnostim, če so družbeno in okoljsko sprejemljivi

X

Spodbujanje dela z mladimi na področju športa in kulture

X

Drugo

X

Ne

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
•

Občine in deželno okrožje spodbujajo udejstvovanje na področju športa, predvsem za
mlade, v deželnem okrožju Lindau

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Gorski teki, prireditve z gorskimi kolesi

•

Državne dotacije in dotacije deželnega okrožja Oberallgäu za ureditev in po potrebi
obratovanje športnih objektov in prostočasnih ustanov, npr. športni objekti v Oberstdorfu,
oder na prostem v Altusriedu

•

Spodbujanje dela z mladino v športnih društvih z zagotavljanjem državnih dotacij v okviru
pavšalnih dotacij posameznim društvom in povečanjem državnih subvencij s strani občin
in kreditnih ustanov (npr. vsakoletno izplačilo prispevka hranilnic društvom v sodelovanju
z deželnim okrožjem Oberallgäu).

Zvezna republika Nemčija_2009

23

Komunikacija in obveščanje
9. Ali ohranjate in spodbujate medijsko raznovrstnost za ohranjanje kulturnih posebnosti
alpskega prostora?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Lokalni časopisi, občinska glasila

•

RSA (Regionalna radijska postaja iz Allgäua)

•

TV Allgäu (Regionalna televizija)

•

Pomoč lokalnim televizijskim in radijskim postajam pri poročanju

Morebitne opombe

10. Ali olajšujete prebivalstvu v alpskem prostoru dostop do sodobnih komunikacijskih sredstev
in tehnologij?
X

Da

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Bavarska pobuda za vzpostavitev širokopasovne povezave na podeželju

Morebitne opombe

11. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k ohranitvi in spodbujanju medijske raznovrstnosti za ohranjanje
kulturnih posebnosti alpskega prostora (9. vprašanje) oziroma k olajšanju
dostopa do sodobnih komunikacijskih sredstev in tehnologij za prebivalce
alpskega prostora (10. vprašanje).

Da

Zagotavljanje medijske prisotnosti tudi v oddaljenejših predelih Alp z javnimi
ponudniki

X

Spodbujanje komunikacije in obveščanja v regionalnih jezikih

X

Ustvarjanje okvirnih pogojev za ponudbo tiskanih medijev v regionalnih jezikih

X

Spodbujanje poročanja o temah alpskega življenjskega prostora

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
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Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Allgäuski časopis, revija domovinske zveze Allgäu

•

Glejte odgovor na 9. vprašanje.

Življenje skupnosti
12. Ali podpirate medsebojno razumevanje in dialog v skupnem življenju različnih skupnosti v
alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
Sodelovanje EVROREGIJ

•

Morebitne pripombe

13. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k podpiranju medsebojnega razumevanja in dialoga v skupnem
življenju različnih skupnosti v alpskem prostoru.

Da

Ohranjanje in spodbujanje lokacij, namenjenih medsebojnemu srečevanju

X

Spodbujanje projektov sodelovanja in izmenjave

X

Povečanje vrednosti prostovoljnega dela in sosedske pomoči

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Vaški domovi, kmetija za mlade in stare, blagovnica z rabljenim blagom »Podjetje, velika
priložnost«

•

Vaški trgi, slovesnosti na mostu, mestni prazniki

•

Glasbene prireditve, amatersko gledališče in amaterski odri.

IV. Gospodarski prostor
Regionalni razvoj
1. Ali uresničujete posebno regionalno politiko, ki omogoča uravnovešen, raznovrsten in
samostojen teritorialni razvoj s trajnostno rabo endogenega potenciala in z uporabo novih
socialnih in okolju prijaznih tehnologij?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
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•

Središčni urad za gospodarstvo in razvoj zahodni Allgäu

•

Projekt varstvo podnebja (deželno okrožje Oberallgäu kot član pobude Allgäu v
sodelovanju s Centrom za energetsko in okoljsko posvetovanje)

•

Projekt »NetIT«, turistični projekti/hotelski masterplan.

Morebitne opombe

2. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
uresničevali posebno regionalno politiko, ki omogoča uravnovešen, raznovrsten
in samostojen teritorialni razvoj s trajnostno rabo endogenega potenciala in z
uporabo novih socalnih in okolju prijaznih tehnologij.

Da

Posebni ukrepi za krepitev gospodarstva hribovsklih območij v vseh sektorskih
politikah

X

Krepitev pobud za spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti, ki so sprejemljive
s socialnega, kulturnega in okoljskega vidika

X

Spodbujanje regionalne politike, ki je usmerjena v posebne potrebe hribovskih
območij

X

Posebni programi za spodbujanje gospodarstva za mlade ljudi

X

Spodbujanje regionalnega razvojnega delovanja, ki si prizadeva za okrepljeno
sodelovanje med kmetijstvom in gozdarstvom, obrtjo in turizmom ter drugimi
gospodarskimi akterji

X

Drugo

X

Ne

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
•

Pobuda bela jelka, regionalni gospodarski ciklusi, Projekt »Fit for Job« v deželnem
okrožju Lindau

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Čezmejna kolesarska povezava »Via bavarica tyrolensis« s turističnimi spremljajočimi
ukrepi

•

Borza vajeniških mest in poklicna ofenziva časopisa v Allgäuu

•

»Uživanje v Alpah« v Allgäuu

•

Projekt »Regionalni proizvodi v Ofterschwangu«

Verige ustvarjanja dodane vrednosti
3. Ali krepite in širite verige ustvarjanja dodane vrednosti za spodbujanje lokalnih in
regionalnih proizvodov in storitev?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Projekti programa LEADER+:
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- Informativni center za mleko in alpski sir v Lehernu
- Pobuda bela jelka v zahodnem Allgäuu
- »Uživanje v Alpah« v Allgäuu
- Allgäu, dežela zelišč
- Spodbujanje decentralizacije obnovljivih virov energije, npr. pričetek obratovanja 1,5 MW
toplarne na biomaso v Kmetijskem izobraževalnem centru Landsberg am Lech, ki se
oskrbuje z gozdnimi sekanci iz regije.
- Bela jelka, sirarska pot, kmečki turizem, regionalni trgi
•

Finančna udeležba deželnega okrožja Oberallgäu, npr. pri
- projektu »LandZunge« (gostišča, ki ponujajo samo proizvode regionalnih proizvajalcev)
- projektu »LandHand« (združenje proizvajalcev in ponudnikov regionalnih proizvodov)
- projektu »Uživanje v Alpah« v Allgäuu

•

Podpora lokalnim proizvajalcem in ponudnikom pri ustanavljanju združenj, npr.
- Društvo »Hindelang Natur & Kultur«
- Društvo »Allgäuer Sennalpen e.V.«
- Kakovostna ofenziva »Allgäuski gostitelj s srcem, registrirano društvo«

•

Neposredna prodaja na kraju samem, ekomodel Achental, RegRo

•

Pri znamkah »Wellvital«, »Genießerland«, »Lust auf Natur« spodbujajo uporabo
regionalnih proizvodov

Morebitne opombe

4. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali h krepitvi in širitvi verig ustvarjanja dodane vrednosti za spodbujanje
lokalnih in regionalnih proizvodov ter storitev.

Da

Oblikovanje in uveljavljanje regionalnh znamk, kakovostnih standardov in
sistemov za označevanje kakovosti proizvodov in storitev, ki so značilni za
alpski prostor

X

Podpora trženju lokalnih in regionalnih izdelkov

X

Spodbujanje oblik dodatnega usposabljanja na tem področju

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
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Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Glejte vprašanje št. 3

•

Trženje proizvodov z območja »Tölzer Land«, npr. domači kruh območja Tölzer Land

•

npr. vzpostavitev regionalne znamke »Allgäu«

Zaposlovanje
5. Obstajajo okvirni pogoji za zadostno in privlačno ponudbo delovnih mest in, kjer je to
potrebno, kombinirani dohodek?
Da

X

Ne

Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Zveza za spodbujanje gospodarstva znotraj Urada deželnega sveta Traunstein

Morebitne opombe

6. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
ustvarili okvirne pogoje za zadostno in privlačno ponudbo delovnh mest in, kjer
je potrebno, za kombiniranje dohodka.

Da

Spodbujanje trajnostnih javnih/zasebnih vlaganj z namenom ustvarjanja novih
delovnih mest, zlasti za visoko kvalificirano delovno silo

X

Ustvarjanje okvirnih pogojev za pridobitev možnosti zaposlitve s primernim
dohodkom

X

Izboljšanje socialne varnosti, zlasti za sezonske delavce

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Dejavnost središčnega urada za gospodarstvo in razvoj zahodni Allgäu
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V. Vloga mest in podeželja
Povezave med mesti in njihovimi okoliškimi regijami
1. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k priznavanju pomena znotrajalpskih mest, zlasti njihove vloge, ki jo
imajo kot središča kulturnega in gospodarskega delovanja v sodelovanju s
svojimi okoliškimi regijami.

Da

Pobude, namenjene krepitvi ozaveščenosti prebivalcev mest in podeželja o
skupni odgovornosti za kulturno in naravno dediščino prihodnjih generacij

X

Sodelovanje med mesti ter med mesti in okoliškimi občinami v okviru
medsebojne izmenjave izkušenj in medobčinskih razvojnih projektov na
nacionalni in transnacionalni ravni, katerih cilj je uresničevanje okoljskih,
gospodarskih in poselitveno-političnih ciljev v sklopu Alpske konvencije

X

Pobude za učenje in obveščanje z namenom preprečevanja in reševanja
konfliktov pri rabi prostora

X

Drugo

X

Ne

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Regionalni razvoj
Navedite nekaj zglednih primerov.
•
•

•

•
•

•

V okviru projekta INNOCITÉ programa INTERREG IV B se projektni partnerji iz 5 alpskih
držav na transnacionalni ravni ukvarjajo s trajnostnim razvojem majhnih in srednje velikih
mest alpskega prostora v vplivnem območju velikih mestnih aglomeracij. Namen je,
razviti strategije delovanja in inštrumente, ki bi olajšali umestitev mest za nosilce
odločitev iz politike in uprave, in zagotoviti trajnostni razvoj prostora. Le-to udejanjajo v
modelnih regijah v okviru konkretnih projektov. V bavarski modelni regiji (GarmischPartenkirchen) naj bi pripravili zasnovo za umestitev kot lokacija za obrtne in akademske
ustanove dodatnega usposabljanja.
V okviru projekta CLISP programa INTERREG IV B se spodbuja dialog o tveganju v
modelnih regijah (deželna okrožja Berchtesgaden podeželje in Miesbach), ki naj bi
okrepil ozaveščanje o tveganjih v alpskem prostoru zaradi podnebnih sprememb in s tem
preprečil konflikte zaradi rabe oziroma jih zmanjšal.
Partnerstvo občine Benediktbeuern z narodno manjšino »Kimbrov« iz Južne Tirolske
Združevanje občin, ki sodelujejo na področju turizma ali upravljanja z gospodarskimi
conami (npr. regija Alpsee-Grünten z mestoma Sonthofen in Immenstadt ter 3 občinami
Blaichach, Burgberg in Rettenberg).
Intenzivni postopki usklajevanja obmejnih mest in občin v okviru EVROREGIJE

Povezave med mesti znotraj in zunaj območja Alp
2. Vzpostavljate in širite povezave mest v alpskem prostoru z mesti in metropolami zunaj
alpskega prostora, da bi zagotovili povezanost in izmenjavo informacij alpskega prebivalstva z
zunajalpskimi gospodarskimi, znanstvenimi in kulturnimi središči?
Da

X
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Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Partnerstva občin

Morebitne opombe

3. Naredite križec, če ste na naslednjh področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k vzpostavitvi in krepitvi povezovanja mest v alpskem prostoru z
mesti in metropolami zunaj alpskega prostora.

Da

Prostovoljno sklepanje dogovorov med alpskimi teritorialnimi skupnostmi in
ustanovami zunaj alpskega prostora

X

Programi za izmenjavo in obiske učencev in mladine v okviru partnerskega
sodelovanja med alpskimi in zunajalpskimi mesti v zvezi s specifičnimi temami

X

Vzpostavljanje partnerstev med alpskimi in zunajalpskimi mesti in občinami za
izmenjavo informacij in za predstavitev primerov najboljših praks

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Partnerstva med mesti, projekt programa COMENIUS, jezikovne šole

Vloga podeželja
4. Naredite križec, če ste na naslednjih področjih sprejeli ukrepe, s katerimi ste
prispevali k priznavanju pomena alpskega podeželja kot raznovrstnega,
Da
heterogenega, samostojnega gospodarskega, naravnega ter kulturnega prostora in
spodbujali integralno strategijo, prilagojeno posameznim razvojnim možnostim.
Zagotavljanje in podpora sodelovanju in izmenjavi izkušenj med podeželskimi
območji

X

Razvoj političnih strategij za izkoriščanje endogenih potencialov in sinergij ter
kreativnega regionalnega okolja

X

Zagotavljanje enakovrednega dostopa do infrastrukture, informacij in znanja za
krepitev podeželja v konkurenci pridobivanja najboljše lokacije

X

Drugo

Ne

X

Če ste naredili križec pri »Drugo«, navedite ukrepe.
Navedite nekaj zglednih primerov.
•

Akcijski načrt »Bavarsko podeželje«, pobuda »Zgledne regije« Odbora državnega
sekretarja »Podeželje na Bavarskem«, mednarodno omrežje podeželskih regij
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»Rur@ct«, pobuda za regionalno upravljanje regije Allgäu, koncepcionalna faza k
regionalnemu upravljanju v deželnem okrožju Garmisch-Partenkirchen oziroma
Weilheim-Schongau, akcijske skupine programa LEADER (npr. območje Berchtesgadna,
Chiemgauske Alpe, Mangfall-Inntal) in integralni razvoj podeželja
•

Zasnova regionalnega razvoja,

•

Spodbujanje oskrbe s širokopasovnimi povezavami
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