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Po polletni izvedbi projekta se je v okviru projekta DIAMONT odvila že vrsta aktivnosti: V Innsbrucku sta bila dva
sestanka, namenjena koordinaciji delovanja vseh partnerjev, pričeli smo z raziskavo Delphi, v kateri sodeluje približno
60 strokovnjakov iz šestih držav, vsak od partnerjev pa je pričel tudi z raziskavo o vplivu kulturne raznolikosti na
regionalni razvoj. Po teh pripravljalnih aktivnostih se veselimo novih delovnih korakov v prihodnjih mesecih.

Sestanek usmerjevalnega odbora v Innsbrucku
Ulrike Tappeiner, znanstvena direktorica projekta DIAMONT, je 4. julija sklicala še en sestanek usmerjevalnega odbora. Da bi izvedba projekta tekla bolj gladko,
je vse odgovorne vodje projektov pozvala, naj pripravijo
podrobne koncepte delovnih paketov. Med srečanjem
so bili ti koncepti predstavljeni ter prilagojeni potrebam
sorodnih delovnih paketov in sistema SOIA, ki ga je
predstavil Ruggero Schleicher-Tappeser. Sestanek je bil
organiziran v prostorih Sekretariata Alpske konvencije v
Innsbrucku, pod znamenito zlato streho (“Goldenes Dachl”).

Ruggero Schleicher-Tappeser (Alpska konvencija), Ulrike
Tappeiner in Ruth Ladurner-Schnitzer (obe EURAC)

Opredelitev izrazov
Vsi partnerji so prišli do ugotovitve, da je v interdisciplinarnem in mednarodnem konzorciju ključnega pomena
enotno razumevanje pogosto uporabljanih izrazov. Tako
je bil npr. razvoj opredeljen kot »sprememba stanja skozi
čas, ki jo je mogoče opisati z informacijami o strukturah
in/ali procesih«, regionalna politika pa je bila opredeljena
kot »uporaba ukrepov za izboljšanje regionalnega (gospodarskega) razvoja«. Partnerji so soglašali, da bodo
uporabljali raven LAU II (bivša raven NUTS V) kot
najmanjšo prostorsko enoto za zbiranje podatkov. Poleg
tega je Axel Borsdorf poudaril, da glavni cilj projekta
ni doseganje trajnosti, temveč razvoj orodij, s katerimi
bo mogoče oceniti, ali je tisto, kar se dogaja v regijah,
trajnostno ali ne.
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Novi sodelavki na projektu DIAMONT
Nekateri pravijo, da je diamant dekletov
najboljši prijatelj. Christine Seidl (EURAC,
Italija) pa ni pritegnil le vabljiv naziv projekta
DIAMONT. Bolj si je želela poglobljeno
spoznati celoten alpski prostor – ne le z
vidika znanstvenih spoznanj, ki temeljijo na
dejstvih in statističnih metodah, temveč tudi
v zvezi z mentalitetami različnih narodov.

Christina Seidl

Po opravljenem pripravništvu v hotelirstvu in po tem, ko je
nekaj časa delala kot receptorka, se je Christina lotila študija
geograﬁje na Univerzi v Regensburgu v Nemčiji. Diplomirala
je z diplomsko nalogo v okviru evropskega projekta »Routes
for Tourism and Culture«, pri katerem je sodelovalo sedem
partnerjev iz Portugalske, Grčije in Italije. Po opravljeni diplomi
l. 2004 je nadaljevala podiplomski študij na Univerzi v Vidmu v
Italiji. Od julija 2005 je sodelavka Evropske akademije v Bolzanu
(Inštitut za alpsko okolje), kjer je odgovorna za vodenje projekta
DIAMONT.
Mimi Urbanc (GIAM, Slovenija) je zelo
vesela, da je bila »vržena« v projekt DIAMONT, potem ko ga je Borut Peršolja junija
zapustil. Kljub vsej birokraciji, ki je povezana
s projektom, se počuti kot bi odkrivala nova
obzorja. Kot optimistična oseba – zanjo je
kozarec vedno na pol poln in nikoli napol
prazen – z veseljem sodeluje v konstruktivnem in obetavnem konzorciju.

Mimi Urbanc

Ko je bila mlajša, je bila prepričana, da se bo preživljala z
govorjenjem. Pozneje pa so tuji jeziki izgubili svojo privlačnost in
pristala je pri študiju geograﬁje in zgodovine, saj so jo pokrajine že leta vznemirjale. Med študijem je veliko potovala kot
turistična vodička.
Od leta 1996 dela kot raziskovalka v Znanstveno–raziskovalnem centru v Ljubljani in je bila vključena v številne projekte
na državni ravni, v katerih se je ukvarjala s kulturno pokrajino,
divjimi odlagališči odpadkov, Triglavskim ledenikom, prvim
atlasom sveta v slovenščini in še z marsičem drugim. Je članica
Zveze geografskih društev Slovenije in predstavnica Slovenije v
Stalni evropski konferenci za preučevanje podeželske pokrajine.
Od junija uradno vodi projekt DIAMONT v okviru GIAM
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Koordinacija aktivnosti
Martin Boesch in Vincent Briquel sta poročala o nespremenjenem stanju na delovnih paketih v izvajanju ter s
partnerji razpravljala o težavah in prihodnjih delovnih
korakih. Sprejeta je bila odločitev, da se bodo zaradi
nadaljnjih pripravljalnih aktivnosti naslednji delovni
paketi začeli izvajati, prej kot je bilo sprva načrtovano:
delovni paket 7 se bo začel izvajati avgusta (namesto
decembra) 2005, delovni paket 8 decembra 2005
(namesto junija 2006), delovni paket pa aprila (namesto
oktobra) 2006. O zgodnejših začetkih (gl. tudi str. 3)
je bil dosežen dogovor tudi z organom upravljanja in
skupnim tehničnim sekretariatom.

raznovrstnosti in selitve prebivalstva z obrobja v mesta
so bili omenjeni kot najpomembnejša problemska
območja. Na drugi strani pa so bili okrepljeno mednarodno sodelovanje (npr. v projektu Interreg IIIB), ki
pomembno prispeva k prenosu znanja, in projekti s
področja trajnostnega razvoja (npr. ustanovitev biosfernega rezervata Großes Walsertal) ocenjeni kot
pozitivni primeri dobre prakse. Ocene, ki so rezultat
prvega kroga, so zelo raznolike, po drugem krogu pa
pričakujemo bolj poglobljeno analizo skupaj določenih
najpomembnejših problemskih področij. Drugi
vprašalnik bo razdeljen septembra 2005.

Komentarji v zvezi s sistemom SOIA
Ruggero Schleicher je poročal o trenutnem statusu quo
pri delu na sistemu SOIA (Sistem opazovanja in informiranja o Alpah), ki ga je vzpostavil Stalni sekretariat
Alpske konvencije. Stalni sekretariat ima z bavarskim
ministrstvom za okolje sklenjeno pogodbo o upravljanju
podatkovne baze xml, v kateri se bodo za sistem SOIA
shranjevali razpoložljivi podatki. Poleg tega je precej
podatkov (iz let 2001 in 2002) verjetno mogoče pridobiti na ravni NUTS V iz projekta NORDREGIO. Do zdaj
je g. Schleicher edini uradni predstavnik SOIA, vendar
bodo kontaktne osebe za posamezne države verjetno
imenovane na naslednjem zasedanju Stalnega sekretariata Alpske konvencije, ki bo organiziran med 27. in 29.
septembrom 2005 v Galtüru.

Novice, pomembne za alpski prostor
Alpe v plamenih
13. avgusta je po Alpah zagorelo 50 ognjev v znak solidarnosti
za trajnostno prihodnost Alp. Goreči ognji so simbolizirali višjo
kakovost življenja v alpskem prostoru. Letošnji moto je bil želja,
da bi alpska mesta, pa tudi podeželska območja, uporabila
svoje potenciale učinkovito in v medsebojnem sodelovanju.
Kampanjo koordinira CIPRA v Švici (več informacij:
http://www.feuerindenalpen.org)
Objava poročila MARS 2005
V okviru projekta »Spremljanje trajnostnega razvoja alpskih
regij« (MARS) je bil za regije v alpskem prostoru razvit nov
način mednarodne primerjave trajnosti. Okrog 45 gospodarskih,
okoljskih in družbenih kazalnikov je bilo analiziranih in potem
združenih za oceno 33 regij v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji,
Liechtensteinu, Sloveniji in Švici. Vorarlberg je bil ocenjen kot
najbolj trajnostna regija na območju Alp. Projekt je koordiniral
inštitut BAK Basel Economics v sodelovanju s šestimi raziskovalnimi ustanovami, ﬁnancirala pa ga je Evropska komisija v
okviru programa Alpine Space (Interreg IIIB). Rezultate si lahko
ogledate na spletni strani http://www.bakbasel.com.
Natečaj CIPRE »Prihodnost v Alpah«: projekti na spletu

Ekipa projekta DIAMONT v središču Innsbrucka.

Status Quo na delovnem paketu 6
V prvem krogu raziskave Delphi je sodelovalo približno
60 strokovnjakov iz šestih držav. Odgovarjali so na
vprašanja, povezana z najpomembnejšimi področji,
kot so naravni viri, kmetijstvo in gozdarstvo, turizem,
promet, družba in kultura ter gospodarski razvoj.
Po opravljeni analizi odgovorov se je pokazal širok
spekter ocen o prihodnjem razvoju alpskih regij. Vse
intenzivnejši promet, nenadzorovano širjenje urbanih
območij, pozidava zemljišč, zmanjševanje biotske
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Natečaj organizacije CIPRA, ki je bil napovedan v našem prvem
glasilu, je bil zelo dobro sprejet. Do roka za oddajo prijav 20.
julija so posamezniki in organizacije iz vseh osmih alpskih držav
oddali več kot 570 projektov. Ti so zelo različni, od »eko-modela
Achental« do »ustvarjanja vsealpske zavesti« in »trajnostne
rabe vodnih virov v Alpah«. Vse projekte, ki so kandidirali, lahko
najdete na spletnih straneh CIPRE (http://www.cipra.org). Šest
zmagovalnih projektov bo razglašenih 22. septembra.
Letno srečanje organizacije CIPRA »Odgovornost alpskih
mest za prihodnost Alp« septembra 2005 v Brig/Wallisu v
Švici
Alpska mesta imajo pomembno vlogo pri vseh gospodarskih,
kulturnih, družbenih in ekoloških vprašanjih. Večja vključenost
mest v politiko na območju Alp je ključnega pomena za trajnosten razvoj celotnega alpskega prostora. Na srečanju bo tekla
razprava o tem, kako bi lahko mesta prevzela več odgovornosti za prihodnost in hkrati upoštevala potrebe podeželskih
območij za krepitev in pozicioniranje alpskih regij v primerjavi z
nižinskimi območji (več informacij: http://www.cipra.org)
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Delo na področju stikov z javnostjo
Avgusta 2005 je bila izdana zloženka o projektu, na
kateri so na kratko opisani partnerji na projektu ter cilji
in faze projekta. Izvodi zloženke so na voljo pri koordinatorki Sigrun Lange.

koledar projekta DIAMONT
31.10.05: Poročilo o vplivu kulturnih razlik na regionalni
razvoj v Alpah (delovni paket 5)
01.-08.10.05: 55. letno srečanje Društva nemških geografov v Trieru v Nemčiji (predstavljen bo DIAMONT)
22.-24.09.05: letno srečanje CIPRE v Brigu v Švici
18.-21.09.05: Seminar na temo »Alpe leta 2020« v
Raziskovalnem središču Univerze v Innsbrucku v Obergurglu v Avstriji (predstavljen bo DIAMONT)
08./09.09.05: Drugi sestanek projektne skupine DIAMONT
v Bolzanu
04.07.05: Sestanek usmerjevalnega odbora projekta
DIAMONT v Innsbrucku
30.06./01.07.05: Seminar LP »Pomoč in mreženje« v
Salzburgu
Drugo obdobje za poročanje: 1. April–31. August 2005
14.11.05: Drugo poročilo o napredku za organ upravljanja/skupni tehnični sekretariat
28.10.05: Potrdilo vodilnemu partnerju o izdatkih
14.10.05: Drugo poročilo vodilnemu partnerju o aktivnostih

novice na spletni strani
Nov časovni razpored za delovne pakete
AKot je že bilo omenjeno, bomo z izvedbo delovnih
paketov 7, 8 in 9 pričeli nekaj mesecev prej, kot je bilo
prvotno načrtovano. Spodaj je predstavljen novi časovni
razpored projekta DIAMONT.
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DP 5: april–oktober 2005
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Začetek: marec 2005; Konec: februar 2008
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Od 15. marca 2005 deluje spletna stran projekta
DIAMONT http://diamont.uibk.ac.at. Na njej boste našli
informacije o strukturi projekta, partnerskih organizacijah,
časovnem razporedu aktivnosti in stanju delovnih paketov, ki se izvajajo.

kontaktne osebe za informacije
Vodilni partner in odgovorna ustanova:
Univerza v Innsbrucku, Inštitut za geograﬁjo
Innrain 52, A-6020 Innsbruck
Kontaktni osebi:
univ. prof. dr. Axel Borsdorf
Tel: 0043-(0)512-507-5400
E-pošta: Axel.Borsdorf@uibk.ac.at
dipl. biol. Sigrun Lange
Tel: 0043-(0)512.507.5413
E-pošta: Sigrun.Lange@uibk.ac.at
Znanstveni vodja projekta:
univ. prof. dr. Ulrike Tappeiner
Tel: 0043-(0)512-507-5923
E-pošta: Ulrike.Tappeiner@uibk.ac.at
dr. Erich Tasser
Tel: 0043-(0)512-507-5978
E-pošta: Erich.Tasser@eurac.edu
dipl.geogr. Christina Seidl (EURAC)
Tel: 0039-0471-055-319
E-pošta: Christina.Seidl@eurac.edu

DP 6: april 2005–februar 2006
DP 7: avgust 2005–maj 2006
DP 8: december 2005–februar 2007
DP 9: april 2006–marec 2007 + avgust 2007
DP 10: julij 2007

DP 11: december 2007

DP 12: marec 2005–februar 2008
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Co-ﬁnanced by EU - Interreg IIIB, Alpine Space
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