Mednarodni Znanstveni komite za preucevanje Alp

Sporazum 21.04.1999
______________________________________________________________________________
__
Schweizerische Akademien der Naturwissenschaften (SANW) und der Sozial- und
Geisteswissenschaften (SAGW), Bern (Svica),
Bayerische Akademie der Wissenschaften, München (Nemcija),
Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana (Slovenija),
Pôle Eurpéen universitaire et scientifique, Grenoble (Francija),
Istituto per la Ricerca scientifica e tecnologica per la Montagna, Roma (Italija),
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien (Avstrija)
Sklenejo kot partnerji
ustanoviti Mednarodni znanstveni komite za preucevanje Alp.
______________________________________________________________________________
__
1)

Smorti in cilji Komiteja

1.1.

Komite pospesuje sodelovanje v celotnem alpskem svetu in med vsemi strokami na
podrocju preucevanja Alp ter za prenos raziskovalnih dosezkov v prakso in javnost.

1.2.

Zagotavlja kontinuiteto in znanstveno kakovost AlpenForuma, ki poteka pod tem imenom
praviloma vsaki dve leti kot mednarodna konferenca na podrocju preucevenja Alp.

1.3.

Vzpodbuja in preucuje vprasanja, povezana z Alpami, v okviru mednarodnih raziskovalnih
programov in programov preucevanja gora.

1.4.

Prevzema raziskovalne pobude Alpske konvencije in svetuje njenim delovnim telesom.

2)

Sestava Komiteja

2.1.

V komiteju so praviloma zastopani partnerji z dvema clanoma.
Komite lahko povabi mednarodne organizacije, zlasti Evropsko unijo, ki jo zastopa
Generalna direkcija XII, da delegirajo predstavnike s statusom opazovalca.
Komite se lahko dopolni s po enim predstavnikom iz ustanov vojvodstev Liechtensteina in
Monaka, ce se pridruzita sporazumu.
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2.2.

Partnerji samostojno imenujejo svoje clane komiteja, pri tem pa si prizadevajo za strokovno
usklajeno zasedbo.

2.3.

Clani so imenovani v komite za dobo dveh let. Praviloma se jih lahko dvakrat ponovno
imenuje v to funkcijo.

2.4.

Predsedovanje prevzame vsakic za dobo dveh let clan iz drzave, ki bo organizirala
prihodnji AlpenForum. Predsedujoco/ega izvoli komite na predlog ustreznega partnerja.
Drugace pa se komite organizira sam. Poskrbi tudi za svoj poslovnik.

2.5.

Komite lahko na seje povabi strokovnjake kot svetovalce in goste.

3)

Naloge in odgovornosti komiteja

3.1.

Komite izdela v sodelovanju z organizacijsko ustanovo znanstveni program AlpenForuma.

3.2.

Siri informacije o dejavnostih in dosezkih AlpenForuma.

3.3.

Posreduje in neguje stike z ustanovami, dejavnimi v preucevanju Alp, ter z osebnostmi iz
vseh partnerskih drzav. Posebnega pomena so pri tem oblike pospesevanja znanstvenega
narascaja v nadaljnjem izobrazevanju.

3.4.

Pri nacionalnih in evropskih ustanovah se zavzema za podporo preucevanja Alp in gora
nasploh.

3.5.

Sprejema financni nacrt, ki ga izdela uprava, parterji pa ga morajo potrditi.

4)

Uprava

4.1.

Komite ima upravo za tekoce obveznosti. Na upravo lahko prenese naloge.

4.2.

Uprava je do nadaljnjega prikljucena Svicarski akademiji za naravoslovje (SANW). V
dogovoru s komitejem vodi upravo SANW, ki tudi namesti poslovodjo/kinjo.

5)

Obveznosti partnerjev

5.1.

Partnerji podpirajo svoje clane komiteja pri izpolnjevanju njihovih nalog.

5.2.

Vsak partner imenuje svoje kontakno mesto.

5.3.

Partnerji prevzamejo stroske zasedanj za svoje clane. Soudelezeni so pri pokrivanju
splosnih stroskov vodenja poslovodstva v obliki, ki jo je potrebno se dolociti.

5.4.

Partner iz posamezne dezele prirediteljice AlpenForuma, podpira izvajalsko ustanovo zlasti
pri pridobivanju financnih sredstev za izvedbo AlpenForuma.

6)

Spremembe sporazuma, izstopi, prenehanje

6.1.

Spremembo tega sporazuma morajo sprejeti vsi partnerji.

6.2.

Vsak partner lahko izstopi sele dve leti po najavi izstopa in le ob koncu leta.
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6.3.

Za prenehanje sporazuma je potrebna dvotretjinska vecina partnerjev.

7)

Zacetek veljavnosti

7.1.

Sporazum zacne veljati, ko sest partnerjev posreduje upravi podpisani sporazum. Uprava
obvesti partnerje o zacetku veljavnosti.

7.2.

Uradni sedez komiteja je v kraju, kjer se nahaja uprava.

7.3.

V primeru dvoma je zavezujoce nemsko besedilo sporazuma.
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