Lokalne pilotne aktivnosti
projekta LOS_DAMA!
V Mestu München sodelujemo s tremi
medobčinskimi združenji z namenom
prispevati k urejanju zelenih površin v
mestu in njegovi okolici. Ključni temi sta
vzpostavitev zaupanja med sodelujočimi in
uporaba vizualnih orodij.
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Na Metropolitanskem območju
Grenoble-Alpes pripravljamo dogodke
s ciljem vzpostaviti partnerstva med
deležniki, usposabljanja za odločevalce,
eksperimentalne delavnice za pripravo
celovite politike za periurbana območja
in inovativne pristope za izboljšanje
upravljanja parkov, namenjenih rekreaciji.
V Mestu Dunaj in sosednji občini Gerasdorf
skupaj z deležniki razvijamo krajinski
in akcijski načrt, usmerjen v krepitev
večfunkcionalnosti krajine.
Na Salzburškem inštitutu za regionalno
planiranje in stanovanja (SIR) pripravljamo
uvedbo sklada za odprti prostor, ki bo
omogočil izvajanje regionalnih ukrepov
nadomeščanja površin v zelenem pasu
in na drugih območjih v okolici mesta
Salzburg.
V Občini Trento si prizadevamo za
spremembo dojemanja in dostopnosti
periurbanih odprtih prostorov kot skupnega
dobra. Dejavnosti izvajamo za prebivalce
in šole ter z njimi v sklopih »raziskovanje«,
»gojenje« in »razširjanje«.
V Regiji Piemont pripravljamo
ekosistemsko utemeljen pristop za
trajnostno načrtovanje in upravljanje
zelene infrastrukture na metropolitanskem
območju Torina.
V sodelovanju z deležniki si na
Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije
prizadevamo opredeliti in pripraviti odzive
na konflikte in sinergije med rekreacijo in
varstvom narave na območju Krajinskega
parka Ljubljansko barje, prav tako pa tudi
udejanjiti koncept zelene infrastrukture na
subregionalni ravni.
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Evropski sklad za regionalni razvoj

V projektu LOS_DAMA! – Razvoj krajine in
odprtega prostora na alpskih metropolitanskih
območjih se osredotočamo na »običajno« alpsko
krajino v bližnji okolici mest. Zelene površine
v mestih in njihovih zaledjih so dragocene, a
izpostavljene močnim razvojnim pritiskom in
različnim interesom. V projektu delujemo z
namenom zaščititi kakovost teh površin, hkrati
pa povezujemo ljudi in območja v vsem alpskem
prostoru.
Na sedmih pilotnih območjih, vsa se nahajajo
v urbanih regijah, sodelujemo z deležniki, tudi
s prebivalci. Skupaj iščemo rešitve za zaščito,
izboljšanje in upravljanje periurbanih krajin.
Sodelujemo tudi z EUSALP – Akcijsko skupino 7
in podpiramo dejavnosti za uresničevanje enega
od ciljev strategije EU za Alpsko makroregijo –
vzpostavitev ekološke povezanosti na območju
alpske makroregije.

Partnerji in stiki

Opazovalci

Landeshauptstadt München (Lead Partner)
Franziska Drasdo +49 89 233 24508
los_dama@muenchen.de

Regione Piemonte
Maria Quarta +39 011 4324518
maria.quarta@regione-piemonte.it

Grenoble-Alpes Métropole
Guillaume Tournaire +33 4765 95706
guillaume.tournaire@lametro.fr

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
Sergeja Praper Gulič +386 1 4201318
sergeja.praper@uirs.si

Stadt Wien
Christina Stockinger +43 14000 88886
christina.stockinger@wien.gv.at

TUM Technische Universität München
Martina van Lierop +49 8161 714777
martina.van-lierop@tum.de

SIR Salzburg
Manuela Brückler +43 662 62345524
manuela.brueckler@salzburg.gv.at

Universität Tübingen
Corinna Jenal +49 7071 2977535
corinna.jenal@uni-tuebingen.de

Comune di Trento
Giovanna Ulrici +39 0461 884524
giovanna_ulrici@comune.trento.it

Université Grenoble Alpes
Aurore Meyfroidt +33 476822038
aurore.meyfroidt@umrpacte.fr

Javne oblasti

Stadt Graz, Stadt Salzburg, Stadt Zűrich, Comune
di Milano, Mestna občina Ljubljana, Città Metropolitana
di Torino, Provincia di Bergamo, Provincia autonoma
di Trento, Bayerisches Staatsministerium fűr Umwelt und
Verbraucherschutz

Regionalna združenja/pobude

Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden,
Stadt-Umland-Management Wien/Niederösterreich,
Europäische Metropolregion München, Ente di Gestione
Parco del Po e Collina Torinese

Druge organizacije

Fondazione Edmund Mach, ISPRA – Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, Università di Trento,
Università degli studi della Basilicata, CIPRA International,
Krajinski park Ljubljansko barje

