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Alpe so bile prepoznane kot ena najobčutljivejših regij v Evropi. Za dosego sonaravnega razvoja je potrebno poglobljeno znanje o speciﬁčnih alpskih strukturah in problemih. DIAMONT bo svetoval SOIA-i (Sistem za opazovanje
v in informiranje o Alpah) pri izdelavi širokega informacijskega sistema za Alpe in pri izbiri ustreznih podatkov,
upoštevajoč njihovo veljavnost in primernost za uskladitev. Upošteval bo mnenja strokovnjakov za regionalni razvoj
kot tudi potrebe prebivalstva v petih testnih regijah v Alpah. Projekt se je začel marca 2005 in se bo iztekel februarja
2008. V treh letih je predvidenih vsega skupaj dvanajst delovnih paketov.

Začetni sestanek v Innsbrucku

Vpliv kulturnih razlik na razvoj (DP 5)

Ob navzočnosti g. Thomasa Fleuryja, odgovornega funkcionarja iz skupnega tehničnega sekretariata za Program
Območje Alp in g. Ruggera Schleicherja Tappeserja,
začasnega generalnega sekretarja Alpske konvencije, so
se na začetnem sestanku, ki je potekal v zgradbi Avstrijskega alpskega društva v Innsbrucku, zbrali vsi partnerji
DIAMONTa iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije,
Slovenije in Švice.

Projekt, ki je stekel aprila, se je začel s petim delovnim paketom, zato da bi poudarili pomen razumevanja
»vpliva kulturnih razlik na regionalni razvoj« v kontekstu sonaravne prihodnosti za območje Alp. Šest
nacionalnih projektnih timov mora opredeliti, do kakšne
mere vplivajo na regionalni razvoj n. pr. vrednostni
sistemi, družbena koherenca, déležniki, oblast, plansko
okolje ter norme in pravila. Za izvedbo med-državne

Ulrike Tappeiner, znanstvena direktorica projekta, je
podala pregled znanstvenega pristopa. Poudarila je, kako
pomembno je v najzgodnejši fazi projekta opredeliti
vmesnike za povezave med delovnimi paketi. Zato je
spodbudila vse partnerje naj podrobneje izdelajo zasnove
delovnih paketov, da bodo o njih lahko razpravljali na
prihodnjem sestanku Vodstvenega odbora, ki bo 4. julija,
in –če bo potrebno– jih bodo tudi prilagodili.
Koordinatorja Axel Borsdorf in Sigrun Lange sta predlagala interna pravila za nemoteno izvajanje projekta,
kot so časovni razporedi za oddajo poročil o poteku,
mehanizmi za kontrolo kvalitete poročil o posameznih
delovnih paketih, postopki za objavo in zadeve v zvezi
z avtorskimi pravicami. Med prvim, ustanovnim sestankom Vodstvenega odbora (v njem ima vsak partner po
enega predstavnika), ki je potekal po tem sestanku, so o
teh pravilih razpravljali in jih sprejeli.
Predstavljena sta bila dva delovna paketa (DP), ki sta
zaživela aprila 2005, DP 5 »Vpliv kulturnih razlik na
regionalni razvoj« in DP 6 »Analiza strokovnih ocen«, o
katerih so razpravljali vsi sodelujoči. Dva vodilna pri teh
delovnih paketih, Vincent Briquel in Martin Boesch, sta
podala konkretne predloge, kako naj zasnove prilagodijo
za splošno razumevanje projekta.
Sestanek se je uspešno končal v duhu sodelovanja in
konstruktivnosti med vsemi sodelujočimi.
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DIAMONT
DIAMONT se je začel ...

Univ. prof. dr. Axel Borsdorf
Inštitut za geograﬁjo
Univerza v Innsbrucku
koordinator projekta DIAMONT
S svečano otvoritvijo v zgradbi Avstrijskega alpskega društva v Innsbrucku se je začel življenjski cikel projekta DIAMONT. Novi projekt
v okviru Interreg III B, Program Območje Alp je bil predlagan zato,
da med fazo re-konceptualizacije podpre »Sistem za opazovanje v
in informacije o Alpah« (SOIA), da prispeva k skupnim možnostim
za prihodnost sonaravnega razvoja v alpskem loku, da opredeli
ključna vprašanja in možnosti razvoja v Alpah in da v sodelovanju
izdela na kazalnikih temelječa kvalitetna orodja za regionalni razvoj.
Znotraj konzorcija DIAMONT – partnerji in svetovalci – delajo
skupaj ustanove, ki so vodilni alpski znanstveni centri, Alpska
konvencija, javna uprava vseh alpskih držav, alpske organizacije,
privatne korporacije in skupnosti državljanov v izbranih testnih
regijah, da bi spodbudili sonaravnost v Alpah in našli inštrumente
za prostorsko strategijo in politiko usmerjanja.
Za zdaj je DIAMONT dobro začel in lahko mu samo zaželimo
bleščečo prihodnost!
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primerjave pa so dejavniki in dejavnosti, ki so primerni
za to analizo, razporejeni po glavnih sektorjih, kot
so kmetijstvo, turizem in javni prevoz. Poseben izziv
predstavlja dejstvo, da imajo (do neke mere) vse države
partnerke hierarhično politično strukturo, z različnimi
ravnmi odločanja, davčnimi viri, načini ﬁnanciranja, itd.
Zato morajo zadevni projektni partnerji ugotoviti ključne
ravni za izvajanje ukrepov regionalne politike. Znanje
in podatke lahko dobimo iz administrativnih poročil,
statistike, pravnih registrov, ocen, dokumentov o primerjalnem testiranju zmogljivosti ali intervjujev s strokovnjaki na zadevnih področjih. Nacionalna poročila morajo
biti oddana do konca avgusta 2005, končno poročilo pa
bo do konca oktobra izdelal švicarski partner Martin
Boesch (FWR-HSG).

novice – pomembne za območje Alp
CIPRA – Šest nagrad po 25.000 EUR. V okviru razpisa
»Prihodnost za Alpe« je razpisan nagradni natečaj za
vsak uporaben projekt, pobudo ali dejavnost v alpski
regiji, ki skuša prispevati k usklajevanju ekoloških,
družbenih in ekonomskih interesov. Rok za predložitev
projektov je 20. julij 2005. Več informacij dobite na:
http://www.cipra.org/future/
EURAC – fotografsko tekmovanje: Kako zaznavate
življenje v Alpah med preteklostjo in sedanjostjo? Svojo
fotografsko zgodbo s kratko obrazložitvijo pošljite do
31. avgusta 2005.
Več informacij dobite na: www.eurac.edu/alpconfoto

koledar diamont
15.07.05: Prvo poročilo o poteku poslati MA/JTS
04.07.05: Sestanek Vodstvenega odbora
30.06.-01.07: VP – seminar v Salzburgu
02.05.05: VP – delavnica na Dunaju
11.-12.03.05: Začetni sestanek v Innsbrucku

ažuriranje spletne strani
Spletna stran DIAMONT je zaživela 15. marca 2005:
http://diamont.uibk.ac.at. Na njej najdete informacije o
strukturi projekta, partnerskih organizacijah, časovni razpored in stanje delovnih paketov, ki so trenutno v teku.

kontaktne osebe za informacije
Začetni sestanek projekta DIAMONT v Innsbrucku.

Strokovna ocena razvoja (DP 6)
Tudi DP 6 se je začel aprila. Njegov namen je analizirati ocene ključnih vprašanj, pomembnih za prihodnji
regionalni razvoj na območju Alp. Mednarodni strokovnjaki, ki jih je vsak partner skrbno izbral, bodo
intervjuvani s pomočjo vprašalnika Delphi, in to v treh
krogih: maja v fazi raziskovanja, junija v fazi analiziranja in septembra 2005 v fazi vrednotenja. Raziskavo
Delphi koordinirata Vincent Briquel (CEMAGREF) in
Tommaso dal Bosco (UNCEM), v sodelovanju z Matteom Pippom (Emmeerre) in Stefanom Campostrinijem
(Univerza v Pavii). Vsak od šestih nacionalnih projektnih timov je izbral po približno deset strokovnjakov
(znanstvenikov, tistih, ki odločajo, in déležnikov), ki jih
bodo med raziskavami obiskovali. UNCEM je namestil medmrežno platformo za zbiranje in analiziranje
rezultatov vprašalnikov, končno poročilo pa naj bi bilo
izdelano do konca oktobra 2005. Dobljeni rezultati bodo
osnova za izbiro sektorja, ki je reprezentativen za sonaravni regionalni razvoj, in bo v času trajanja projekta
podrobno preiskan.
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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

Soﬁnancirano s strani EU – Interreg IIIB, Območje Alp
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Prispevek člana Svetovalnega odbora DIAMONT:
Preseganje ciljev DIAMONT: alpska prihodnost in skupni scenariji, skrb za
priprave prihodnjega programa Interreg
Marie-Christine Fourny, Inštitut za alpsko geograﬁjo, Grenoble

Nacionalne ustanove, ki so zadolžene za izvajanje programa INTERREG, Območje Alp, so v letu 2004 začele
pripravljati naslednjo etapo programa, kjer bodo opredelile glavne vsebinske sklope, ki naj bi jih v prihodnosti
ﬁnančno podprla Evropska skupnost. To pa zahteva
predvsem dobro poznavanje razvoja v Alpah in tudi
zadostno zmogljivost déležnikov za izvajanje novih
projektov. Z drugimi besedami, priprava naslednje etape
programa ponuja možnosti – na eni strani za Alpe, na
drugi za nova sodelovanja.
V tem smislu je odbor za spremljanje pri Evropski skupnosti začel raziskavo, ki je trenutno v teku in bo končana
do konca leta.
V prvi fazi je delo usmerjeno v analizo trenutne situacije
glede na tri vsebinske sklope: ustrezne alpske regije,
pomembni vzvodi veljavne politike in sodelovanje znotraj
programa (izkušnje predhodnih projektov in izvajalci).
V drugi fazi naj bi opredelili strateške smernice in glavne
interese, ki se nanašajo na te vsebinske sklope, t.j.
spremembe v alpskih regijah, v dejavnikih in izvajanju
programa. V tretji fazi bomo končno skušali opredeliti
‚skupni scenarij‘, v katerega so vključeni strateški cilji
in tudi programski predlogi.
Ta skupni scenarij na neki način orisuje možno in
zaželeno prihodnost, ki je v skladu z lokalnimi informacijami in podatki ter regionalnimi speciﬁčnimi lastnostmi.
S tem naj bi na koherenten način omogočil združitev
sodelovanja in povezavo projektov. Prav tako naj bi
utrdil cilje, kjer so upoštevane, kolikor se le da, zmogljivosti krajevnih razmer, tako v smislu organizacije
(omrežja) kot inštitucij (postopki določanja politike in
odločanja).

2005

Ta razmeroma kratka študija ni mišljena kot nadomestilo
za bodoča analiziranja možnosti za prihodnost. Opira se
na različne, že obstoječe študije in izkušnje iz evropskih,
nacionalnih in regionalnih projektov planiranja ter tudi
na politične listine (npr. Alpska konvencija, Prioritete
EU). Vključuje pa tudi izkušnje iz prejšnjih projektov
INTERREG III in se tako bolj nanaša na prihodnost Alp
v skladu s pričakovanji teh inštitucij in sedanjih akterjev
v sodelovanju.
Po razmislekih in diskusiji že zdaj lahko poudarimo
naslednje točke:
• Tematske vsebine še naprej lahko usmerjajo
glavne posebnosti območja Alp, ki so podcenjene
tako v Alpski konvenciji kot tudi v drugih programih
in še vedno nezadostno raziskane. Glavna skrb je
namenjena sonaravnemu razvoju, prometu in mobilnosti na različnih ozemeljskih ravneh, ter odnosu
med mestnimi območji in gorskim svetom.
• Spremembe morajo izzvati udeležbo ključnih
akterjev, zlasti tistih, ki so zadolženi za območja
velemest.
Razvoj mora iti naprej tudi pri organiziranju vodenja
projektov. Dejstvo je, da sodelovanje zahteva vedno
več profesionalnosti pri njihovem izvajanju. Potrebno
pa je tudi, da pridejo v ospredje oz. da se združijo tile
dejavniki: omrežja, vmesniki, posredniki in drugi, ki so
primerni za sodelovanje in to sodelovanje bogatijo.
Z drugimi besedami, sodelovanje ne sme biti namenjeno
zgolj učinkoviti izmenjavi izkušenj in znanja, temveč
mora vplivati tudi na strukturo alpske regije. Vsekakor
pa moramo upoštevati, da je raziskava še vedno v teku
in nobena razmišljanja in rezultati še niso dokončno
izoblikovani.
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DP 5: Kulturne razlike
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