
ALP 

ENVIRONMENTAL

COMMUNICATION

Globalni informacijsko-komunikacijski 

sistem za sonaravno upravljanje naravnih 

virov in človekovega odnosa do narave na 

območju Alpske mreže zavarovanih 

območij.



Partnerji

Zavarovana območja 9 

Alpska mesta 1

Države 5

Svetovalno telo 1

Opazovalec 1

Partnerji ALPENCOM



Zavarovana območja so križišča za varstvo narave, raziskave in okoljsko vzgojo. 

Izmenjava strokovnjakov in komunikacija z javnostjo sta podlaga za vodenje 

učinkovite okoljske politike, kakršna je začrtana med cilji Interreg IIIb programa 

“Alpski prostor”.

• V javnosti povečati poznavanje alpskih ekosistemov in njihove ranljivosti

• Povečati in optimizirati učinkovitost upravljanja zavarovanih območij z uporabo  
izmenjav znanja

• Prispevati k razvoju lokalnega in regionalnega gospodarstva s promocijo 
okoljsko prijaznega turizma in splošno prispevati h konceptu integriranega 

sonaravnega razvoja

• Krepitev delujoče Mreže zavarovanih območij v Alpah

Glavni cilji ALPENCOM



DS1: Upravljanje projekta in tehnična podpora

DS 2 + 3: notranje in mednarodno upravljanje

Mednarodno upravljanje: 

• Skrb za stike med partnerji in svetovalno skupino kot zunanjim nadzornim organom

• Vzpostavitev podatkov in naslovov za potrebe komunikacij

• Potrebni prevodi in oblikovanje posebnega tematskega geslovnika vseh štirih uradnih 
jezikov Alpske mreže in angleščine

• Organizacija mednarodnih srečanj

• Poročanje

Notranje upravljanje:

• Zagotavljanje kakovostne povezave med projektom, lokalnimi skupnostmi in drugimi 
upravljalci v prostoru

• Stiki z drugimi zavarovanimi območji z namenom njihove vključitve in izmenjevalni 
sistem

Delovni sklopi projekta ALPENCOM



• Razvoj inovativnih orodij za izmenjavo dejstev o varstvu narave in varstvenih politik v 
Alpah. 

• Pregled alpskih zavarovanih območij s pomočjo navidezne resničnosti in 3D 

• Predstavitev dela v štirih alpskih jezikih in angleščini.

• Obveščanje in popularizacija projekta samega.

DS 4: Informiranje in promocija

DS 5: Inovativna komunikacijska orodja

• Razvoj integriranega komunikacijskega pristopa (mediji, razstave, alpski informacijski 
sistem dogodkov…)

• Vključitev drugih zavarovanih območij v proces skupne strategije pristopanja do javnosti, še 
posebej v novih čalnicah EU.

Komunikacija z javnostjo, mediji in upravljalci

Delovni sklopi projekta ALPENCOM



•Razvoj notranjega komunikacijskega orodja z omejenim dostopom do podatkov –
predvsem za potrebe izmenjav znanj med posameznimi strokovnjaki

Sodelovanje v mreži in izmenjava znanj (know-how)

DS 6: Komunikacija med zavarovanimi območji

• Priprava koncepta in organizacije usposabljanja za osebje, zaposlene v upravah 
zavarovanih območij in javnih ustanovah, ki se ukvarjajo z varstvom narave.

• Organizacija strokovnih posvetov in konferenc z namenom določanja skupnih kriterijev in 
indikatorjev za upravljalske strategije in meril za trajnostno rabo zemlje

Delovni sklopi projekta ALPENCOM



Ključni rezultati ALPENCOM

Krepitev Mreže zavarovanih območij v Alpah

• Integriran pristop k komunikacijam

• Skupni strokovni posveti in konference

• Določitev skupnih upravljalskih pristopov v Alpah

• Informacijska središča in točke

• Poklicno usposabljanje

• Izmenjava podatkov – upravljanje naravnih virov

• Inovativna orodja za informiranje in komunikacijo



Delitev po partnerjih

Skupna vrednost: 1.400 000 € Prispevek EU:    750 000 €

NP Ecrins / Alpska Mreža
Avtonomna provinca Bolzano

NP Berchtesgaden
NP Gran Paradiso
NP Hohe Tauern

NP Mont Avic
RP Škocjanske jame

NP Triglav
NP Vanoise

Mesto Chambéry

DS2: Mednarodno upravljanje

DS3: Projektno upravljanje

DS4: Informiranje javnosti in javne komunikacije

DS5: Javne informacije in Informacijska središča

DS6: Komunikacije med zavarovanimi območji

Sredstva ALPENCOM



Prenosljivost rezultatov in po-projektne dejavnosti

Struktura projekta ALPENCOM

• Švicarski narodni park je vključen v projekt kot opazovalec, ki je na področju javnih 
komunikacij dobro usposobljen. Kasneje lahko postane projektni partner.

• Svetovalni organ projekta bo zagotavljal pragmatičen in uporaben razvoj orodij za 
komunikacijo in krepil odnos do medijev, javnosti in različnih upravljalcev v 
prostoru.

• Komunikacijski in izmenjevalni sistem bo v prihodnje lahko razširjen na druga 
zavarovana območja. V bistvu imajo vsi partnerji tudi nalogo, da pritegnejo ostale 
parke k skupni komunikacijski stretegiji v Alpah.



Prenosljivost rezultatov in po-projektne dejavnosti

Struktura projekta ALPENCOM

Aktivnost znotraj Alpske mreže bo okrepljena z rezultati projekta ALPENCOM, predvsem z 
rezultati nalog s področja komunikacij

Projekt je kot začetek ključnega pomena za mrežno povezovanje zavarovanih območij in 
bo v nadaljevanju Alpski mreži v veliko pomoč.



V Alpskem prostoru je

350 zavarovanih območij, 
javnih ustanov in lokalnih 
upravljalcev prostora.

Pilotni projekt 
vključuje
10 partnerjev

ALPENCOM


