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Mednarodna mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC je v okviru projekta InnovAlps tri pilotne
regije, ki slovijo pa narodnih parkih, nagradila za inovativnost in prizadevanja za trajnostni razvoj v
soju regionalnega razvoja. Na zaključni konferenci, ki se je med 29. in 30. septembrom 2016 odvijala
v kraju Leuk-Susten v kantonu Valais v Švici, so bili Tirolski naravni park Lech (Avstrija), Regijski
naravni park Baronnies Provençales (Francija) in Regijski naravni park Pfyn-Finges (Švica) kot
predstavniki prvih treh v projekt vključenih regij odlikovani za celostne strategije in inovativne
projekte, usmerjene k trajnostnemu razvoju na regionalni ravni. Omenjene naravne parke
plemenitijo inovativni razvojni pristopi, velika mera kreativnosti in celostna trajnostna vizija
vključenih akterjev.

Left to right: Véronique Hannoyer, Günter Salchner (both Regionalentwicklung Ausserfern), Gilberte
Bremond (Parc naturel régional des Baronnies provençales), Peter Oggier (Naturpark Pfyn-Finges), Andreas
Weissen (ALPARC treasurer)
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Projekt InnovAlps, ki ga koordinira ALPARC, je bil v preteklih 14 mesecih usmerjen v iskanje novih
in alternativnih pristopov k razvoju podeželja na alpskih zavarovanih območjih. Poseben poudarek
je bil na projektih vzpostavitve regionalne kooperacije med upravljavci narodnih parkov in akterji s
področij turizma, kmetijstva in storitvenih dejavnosti ter z drugimi nosilci regionalnega razvoja. V
okviru projekta je bilo pod drobnogledom 25 inovativnih pristopov v alpskih regijah z zavarovanimi
območji. Ob tem je projekt predstavljal tudi platformo za tri pilotne regije, ki slovijo pa narodnih
parkih. Spomladi 2016 so bile organizirane tri delavnice, na katerih so lahko predstavniki pilotnih
regij predstavili svoje delo in se medsebojno seznanili s projekti na področjih sonaravnega turizma,
trženja regije, okoljskega izobraževanja in najrazličnejših inovacij.
Zaključne konference v švicarskem Regionalnem naravnem Naturpark Pfyn-Finges, zadnjega
uradnega dejanja v okviru projekta, se je udeležilo 25 predstavnikov in predstavnic alpskih
zavarovanih območij iz štirih alpskih držav. Udeleženci in udeleženke so imeli v okviru sklepne
delavnice priložnost za neposredno izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse iz vsakokratne
regije, predstavili pa so tudi projektne rezultate. Grafični in medijski oblikovalec Jonas Wyssen je s
občinstvu postregel z namigi, kako na delo, upravljanje in menedžment ter na inovacije v narodnih
parkih pogledati tudi nekoliko drugače. Pristopi, ki so jih strokovnjaki in strokovnjakinje ALPARC-a
prepoznali kot prelomne, so bili zbrani strokovni javnosti predstavljeni v okviru razstave projektnih
plakatov. Predstavitve projektnih rezultatov – vključno s kazalniki uspešnosti in z ovirami pri razvoju
inovacij – in spoznanj, izhajajočih iz vsakokratne pilotne regije, so postregle z zanimivim pregledom
in dragocenimi informacijami o opravljenem projektnem delu. Sklepna okrogla miza je botrovala
novim, zanimivim idejam za sodelovanje med alpskimi zavarovanimi območji v prihodnje, denimo
na področjih mehkega pohodniškega turizma in trženja regij.
Izvajanje projekta InnovAlps je Mednarodni mreži zavarovanih območij v Alpah ALPARC poveril
švicarski Zvezni urad za okolje (Schweizer Bundesamtes für Umwelt – BAFU). Regije, v katerih se
nahajajo sodelujoči naravni parki, so bile za pilotne regije izbrane v sodelovanju z državnimi zvezami
naravnih in narodnih parkov. Projekt bo potekal do konca meseca oktobra 2016. Rezultati in izsledki
bodo objavljeni v zaključnem poročilu.
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