GOV2

PROSTŘEDKY VYNALOŽENÉ NA REALIZACI ADAPTAČNÍCH
OPATŘENÍ

Číslo

GOV2

Název indikátoru

Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření

Oblast

G

Definice indikátoru

Indikátor hodnotí poměr prostředků vynaložených na realizaci
všech adaptačních opatření / aktivit v referenčním roce
(naplánovaných v příslušné adaptační strategii) z celkových
výdajů města/městské části/obce v daném roce. Do tohoto
indikátoru za započítávají všechny finance (vlastní, získané z
externích evropských či jiných zdrojů), které prošly rozpočtem
města/městské části/obce.

Jednotka indikátoru

%

Klíčová slova

Finanční výdaje na adaptační opatření ve městě/městské
části/obce, rozpočet

Důvod sledování a
využitelnost

Za město/městskou část/obec, které se cíleně adaptuje, resp.
považuje za prioritu adaptovat se na dopady změny klimatu je
považováno takové město/městská část/obec, které si naplánuje
(vyčlení) a realizuje adekvátně finanční zdroje na snížení
zranitelnosti města/městské části/obce na změnu klimatu.
Předpokládá se, že tyto finanční zdroje jsou jednak alokovány na
základě existující adaptační strategie / plánu a současně jsou
kvalifikovaně vybírány z hlediska jejich efektivity a účinnosti.
Mezi výdaje na adaptační opatření za sečtou i tzv. měkké
adaptační opatření (např. samotné sestavení nebo aktualizace
adaptační strategie, potřebné související studie a analýzy,
vytvoření pracovního místa (míst) v rámci samosprávy s cílem
zlepšení procesu adaptace, cílené informační kampaně,
konference, semináře, výstavy, vytvoření lepších podmínek pro
ochranu obyvatelstva apod.)
Do výdajů se započítávají pouze ty finance, které jsou cíleně
zaměřený na snížení zranitelnosti na změnu klimatu a ne takové,
které jsou provedeny za jiným účelem, a shodou okolností (aniž
by byli explicitně zmíněna plánované) mohou mít i adaptační
efekt.
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Úplnost, reprezentativnost,
validita

Procentuální zastoupení finančních prostředků vynaložených na
snížení klimatické zranitelnosti vzhledem ke všem vynaloženým
prostředkům samosprávy v daném roce poměrně reprezentativní
odrážejí jakou prioritu dána samospráva dává adaptaci na změnu
klima, ale i její snahu snižovat zranitelnost města/městské
části/obce.
Indikátor má své limity v tom, že i v případě, že samospráva
postupuje systematicky a intenzivně v procesu adaptace tzn., že
má jasnou adaptační politiku a plán a současně aplikuje tuto
politiku / plán ve velkém množství adaptačních opatření, která
jsou sice užitečné a potřebné , ale nízkonákladové, tak potom
může být hodnocena nižší, než samospráva, která udělá jen
jedno, ale velmi nákladná adaptační opatření.

Popis zpracování dat

Údaje se získávají ze závěrečného účtu dané samosprávy za
předchozí (referenční rok).

Zdroj dat

Zdrojem dat je samotné město/městská část/obec

Frekvence sledování

1 x za 1 rok

Ovlivnitelnost městem

Město/městská část/obec tento indikátor přímo ovlivňuje.

Způsob prezentace

Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken na
pětistupňové škále dle stanovených intervalů:

Zodpovědnost

Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
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