
 

 

 

 

 

 

 
 

 

V programu evropskega teritorialnega sodelovanja »Območje Alp«,  ki je namenjen reševanju 
skupnih problemov in izkoriščanju skupnih priložnosti, sodeluje približno 600 projektnih partner-
jev iz sedmih alpskih držav. Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj program sofi-
nancira transnacionalne projekte, ki pokrivajo širok tematski spekter: od oblikovanja ukrepov za 
ohranjanje tradicionalne alpske arhitekture ter konceptualnih rešitev za boljše načrtovanje 
lokalne in regionalne mobilnosti do razvoja modelov za shranjevanje obnovljivih virov energije. 
Po odobritvi 47 projektov s področij konkurenčnosti in privlačnosti območja, njegove dostop-
nosti in notranje povezanosti ter okoljskih vrednot in tveganj, je napočil čas, da utremo pot nas-
lednjemu programu, ki se bo pričel leta 2014. 
 
Kakšni so izzivi in kakšen je potencial alpskega in  predalpskega obmo čja? Katere teme 
zahtevajo evropsko sodelovanje? Ali je za razvoj ob močja potrebna makro-regionalna 
strategija? Kako lahko prispeva program »Obmo čje Alp« k skupnemu prihodnjemu raz-
voju?  
 
O teh in podobnih vprašanjih bomo na osnovi ekspertnega poročila, ki je bilo pripravljeno v 
okviru programa, razpravljali s širokim krogom različnih deležnikov. Naš cilj je organizirati odprt 
posvet o konkretnih predlogih v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem razvojnih strategij, ki jih lah-
ko uresničujemo tudi s transnacionalnim sodelovanjem institucij na območju. Rezultati razprave 
bodo izhodišče za pripravo programa »Območje Alp« za obdobje od 2014 do 2020. 
 

Slovenski nacionalni organ, ki ga predstavlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  
ter Dežela Salzburg kot Organ upravljanja programa »Območje Alp«  

vljudno vabita na 
  

javni posvet 
 

STRATEGIJA RAZVOJA  NA OBMO ČJU ALP 
 

v četrtek, 25. oktobra 2012, 
med 9. in 16. uro 

 
Hotel Lev, Vošnjakova 1, Ljubljana 

  
 
Posvet bo eden izmed petih srečanj, ki jih organizira program »Območje Alp« od septembra do 
novembra 2012. Potekal bo v slovenskem jeziku. 
 
Ekspertno poročilo in glavni zaključki ekspertne skupine so na voljo tukaj.  
 
Prevodi izbranih dokumentov bodo pred posvetom objavljeni na spletni strani 
www.cilj3.mop.gov.si .  
 
Na posvet se do 22. oktobra 2012 prijavite na tej povezavi. Število sodelujočih je omejeno. 
 
 
 
 


