ALPTREES
Novice
Delavnica z deležniki v Sloveniji

Št.4

SEP 20

30. septembra 2020 je bila v Kristalni dvorani
Sokolskega doma v Škofji Loki izvedena
nacionalna Delavnica z deležniki o tujerodnih
drevesnih vrstah. Organizirana je bila s strani
ALPTREES slovenskega partnerja, Razvojne
agencije Sora, v sodelovanju z Gozdarskim
inštitutom Slovenije (GIS) in občino Maribor.
Delavnico so zasnovali in moderirali sodelavci iz
Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije.
Na njej so sodelovali strokovnjaki in raziskovalci
s področij gozdarstva, ohranjanja narave in
hortikulture ter predstavniki občin, ki delajo s
tujerodnimi drevesnimi vrstami.
Video posnetki ključnih govorcev na delavnici
so na voljo na spodnji povezavi:
https://www.alpine-space.eu/projects/
alptrees/en/project-results/wp-implementation

Velika zmaga na #EUinmyregion
2020

OKT 20

ALPTREES nacionalna delavnica o tujerodnih drevesnih
vrsta v Škofji Loki

ALPTREES otroška pesem in video posnetek o
drevesih sta osvojila nagrado na natečaju
#EUinmyregion. Besedilo pesmi je napisala
Petra Meisel, ki je vodja komunikacije v
projektu ALPTREES. Glavna nagrada je
enotedenska ekskurzija v Bruselj, kjer se bo v
letu 2021 odvila komunikacijska delavnica.
https://www.youtube.com/watch?
v=bT5SRGuVVcQ

NOV 20

Podcasti in blogi

ALPTREES spletni seminar
ALPTREES spletni seminar je gostil vodilni
partner BFW na Dunaju, 5. novembra 2020.
Namen tega spletnega seminarja je obvestiti
javnost o projektu ALPTREES, dejavnosti v njem,
predstaviti prve rezultate projekta ALPTREES in
zagotoviti digitalni prostor za srečanje
javnosti z deležniki in znanstveniki. Seminar je bil
uspešno izpeljan z več kot 88 udeleženci iz
evropskega alpskega prostora.

Na obzorju
ALPTREES 10. sestanek
usmerjevalne ekipe bo
potekal 14.januarja 2021.
Med 25. in 26. februarjem
2021 se bo odvijala
mednarodna digitalna
konferenca.
Delavnica o kreiranju
politik in smernic bo
izvedena 26. decembra
2021.
Priročniki o gozdnih in
urbanih tujerodnih
drevesnih vrstah.

V seriji štirih podcastov, ki jih je pripravil
ALPTREES, poglejte
zadnjega, ki je izdelek avstrijskega partnerja
IIASA in govori o napovedovanju
in kartiranju prihodnosti ter o tem, kako
računalniško modeliranje prikazuje
prihodnje scenarije za naše gozdove in kaže
kako lahko tujerodne drevesne vrste
prispevajo v alpskemu prostoru.
https://www.alpine-space.eu/projects/
alptrees/en/home/podcast posnetek . Na
spletni strani projekta lahko dostopate tudi do
sedmih novih zapisov na blogu :
https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/the-project/blog

DEC 20

Slika iz spletnega dnevnika ALPTREES: Izvirni vir slike
Interreg SUSTREE Kratek opis politike 2 - Tri obrambne
črte: asistenca

Ekipa ALPTREES vam želi Vesel Božič in Srečno
novo leto 2021!

Kontaktirajte nas na elektronskem
naslovu: alptrees@bfw.gv.at
Spletna stran : https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home
Najdete nas lahko tudi na Facebook
stranihttps://www.facebook.com/alptrees/

