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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.

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. 

Lokalne pilotne aktivnosti 
projekta LOS_DAMA!
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Partnerji in stiki

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. 
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