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Impulse4Action partnerji: Impuls4Action bo izboljšal kakovost življenja
v Alpah za sedanje in prihodnje generacije.

Za več informacij o projektu prosim
kontaktirajte::

Pilotni primer 3 - Šotišča, Tarasp Lai Nair, Švica



S projektom Impuls4Action želimo
sprožiti ukrepe za podporo

trajnostnemu razvoju na vseh
ravneh z zagotavljanjem ustreznih
orodij, ozaveščanjem in iskanjem

novih modelov za trajnostno
varstvanje tal v Alpah.

Na treh tematskih pilotnih
primerih:

Upravljanje z vodami v alpskih tleh;1.

2. Razvoj infrastrukture na podeželju;

3. Zaščita šotišč.

bomo analizirali potrebe ciljnih skupin in
ustreznih zainteresiranih strani, ki bodo
podlaga za oblikovanje strukture orodja,
ki je del platforme znanja.

Podnebne spremembe povečujejo
potrebo po integrativnih

dejavnostih in po meri izdelanih
instrumentih za zaščito tal in

razvojem zelene infrastrukture.

Ustvarili smo anketo za pridobitev vseh informacij o
orodjih, ki jih različne zainteresirane strani uporabljajo
pri svojih vsakodnevnih temah 1.-2.-3.

Raziskava in vsi podatki, zbrani z delavnic in raziskav
iz pilotnih primerov, so osnova za uresničitev orodja,

ki bo služila kot izobraževalna platforma.

Ustvarili smo prilagojeno platformo za vsako regijo,
jezik ter za vsako specifično težavo po meri.

Spletno orodje ponuja različne vsebine, npr. video
vsebine, članke, dobre prakse, povezave itd. za pomoč

reševanju težav vsem uporabnikom te stroke..

Upoštevanje pravih pristopov v korelaciji s spletnim
orodjem, bo izboljšalo zaščito tal, voda, šotišč in

pozitivno vplivalo na zeleno infrastrukturo.

Celovit pristop k trajnostnemu varovanju tal temelji na
dialogu med zainteresiranimi stranmi, ciljnimi
skupinami in političnimi odločevalci na lokalni in
regionalni ravni ter tako združuje interese ter
izboljšuje medsebojno razumevanje.

Kar vodi v trajnostne spremembe, ki bodo ukrivile
globalno segrevanje in zaščitile naravo.

Pilotni primer 1 - Upravljanje z vodami, Pohorje, Maribor, Slovenija

Pilotni primer 2 - Notranji razvoj infrastrukture, Glurns, Južna Tirolska, Italija

Pilotni primer 1 - Upravljanje z vodami, Spodnja Avstrija


