GOV3

EXISTENCE NÍZKOUHLÍKOVÉ STRATEGIE/POLITIKY/AKČNÍHO
PLÁNU

Číslo

GOV3

Název indikátoru

Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu

Oblast

G

Definice indikátoru

Indikátor zahrnuje 5 dílčích složek, které hodnotí existenci
strategického dokumentu (politika ochrany klimatu,
nízkouhlíková strategiem, klimastrategie ad.) ve městě, proces
SECAP, odbornou kapacitu úřadu, management a implementaci a
sběr relevantních dat. Pokud je úřad zapojen do Paktu starostů a
primátorů a zpracovává SECAP, promítne se i toto do hodnocení
dílčích indikátorů dále. Dílčí indikátory: a) Existence
nízkouhlíkového plánu/strategie, b) Promítnutí nízkouhlíkového
plánu do strategického plánu/PHSR, c) Promítnutí mitigací do
organizační struktury samosprávy (pozice pro
koordinaci/implementaci), d) Odborná kapacita (odborná pracovní
skupina, dohody s externími odborníky, memoranda a dohody s
odbornými institucemi, prokazatelná spolupráce s odborníky) pro
mitigace, e) Systematický sběr dat (vliv/stav/odezva) a jejich
aktualizace - relevance pro snižování emisí.

Jednotka indikátoru

%

Klíčová slova

Nízkouhlíková strategie, mitigace, plánovací a rozhodovací
procesy ve městě/obci, čtvrti, institucionální připravenost.

Důvod sledování a
využitelnost

Města a jejich samosprávy mají velkou roli z hlediska snižování
emisí skleníkových plynů. Realizace mitigačních opatření musí
být dobře naplánovaná, institucionálně zaštítěná a
vyhodnocována. Rovněž by se mitigační principy měly promítat
do dalších strategií úřadu. Smyslem indikátoru je vyhodnocení
uvedených aspektů z pohledu nezávislého hodnotitele.
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Úplnost, reprezentativnost,
validita

Splnění tohoto indikátoru je nezbytná, ale ne postačující
podmínka pro posouzení stavu a rozsahu mitigačních opatření
města. Součástí oblasti snižování emisí skleníkových plynů
(mitigace) je promítnutí těchto opatření do rozhodovacích
procesů, včetně plánovacích, povolovacích a rozhodovacích
procesů, jakož i procesů vytváření a údržby infrastruktury.
Indikátor dobře reprezentuje oblast institucionálního rámce
mitigačních opatření ve městě, nepokrývá však mitigační
opatření dalších strakeholders (např. soukromá sféra,
domácnosti).
Indikátor má své limity v subjektivním posouzení kvality
strategického a institucionálního prostředí samosprávy, protože
neexistují na zatím normy / standardy, pro obdobné strategie a
jejich vyhodnocení.

Popis zpracování dat

Údaje se získávají buď přímo (z popisu strategických
rozvojových dokumentů, organizační struktury a organizačního
řádu) nebo nepřímo z přezkoumání jednotlivých rozhodnutí či
povolení, případně z průzkumu mezi výkonnými a volenými
zástupci samosprávy, resp. veřejností.
5 (E) - 0 bodů
Město v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (mitigace)
nerealizuje žádné systematické aktivity nebo je řeší pouze dílčím
a nesystematickým způsobem (např. postupné zateplování
škol/školek).
4 (D) -1 bod
Město má zpracovanou komplexní nízkouhlíkovou strategii / plán
resp. SECAP (pokud je město zapojeno do Paktu starostů a
primátorů)
3 (C) - 2 body
Komplexní nízkouhlíková strategie je promítnuta v klíčových
rozvojových dokumentech města (SR - PHSR a / nebo ÚPN), ČR:
Program/strategie rozvoje města, ÚP, atd.)
2 (B) -3 body
Kromě promítnutí nízkouhlíkové strategie do dokumentů města
je promítnuta i do organizační struktury a organizačního řádu
samosprávy (město má vytvořenou pozici pro koordinaci /
implementaci, resp. Je tato úloha začleněna do pracovní náplně /
-í jiných relevantních pozic)
1 (A)
Kromě bodů 4 (D), 3 (C) a 2 (B) má město vypracovaný a
realizovaný prováděcí mechanismus na monitoring, hodnocení a
aktualizaci adaptační strategie města (včetně systematického
sběru dat).
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Zdroj dat

Zdrojem dat jsou městské/obecní úřady nebo úřady městských
částí.

Frekvence sledování

1x za 2 roky

Ovlivnitelnost městem

Město tento indikátor přímo ovlivňuje.

Způsob prezentace

Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci KLIMASKEN na
pětistupňové škále dle součtu bodů z tabulky hodnocení

Zodpovědnost

Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
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