GOV4

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI MITIGAČNÝCH
OPATŘENÍ Z CELKOVÉHO ROZPOČTU MĚSTA

Číslo

GOV4

Název indikátoru

Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z
celkového rozpočtu města

Oblast

G

Definice indikátoru

ndikátor hodnotí celkové finanční prostředky na realizaci
mitigačních opatření (naplánovaných v příslušné
mitigační/klimatické strategii) z celkového rozpočtu města
(výdajová stránka) za kalendářní rok. 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

Mitigace, finance, rozpočet obce/města

Důvod sledování a
využitelnost

Za město/městskou část/obec, které cíleně snižuje své emise
skleníkových plynů, tj. realizuje mitigační opatření s cílem snížit
emise skleníkových plynů (GHG), je považováno takové
město/městská část/obec, které si naplánuje (vyčlení) a realizuje
adekvátně finanční zdroje na snížení emisí. Předpokládá se, že
tyto finanční zdroje jsou jednak alokovány na základě existující
nízkouhlíkové (mitigační) strategie / plánu a současně jsou
kvalifikovaně vybírány z hlediska jejich efektivity a účinnosti.
Jedná se primárně o investiční opatření města / obce, které
prokazatelně vedou ke snižování emisí. Tj. například zateplování
budov, projekty na energetické úspory, podpora udržitelných
forem dopravy, elektromobility, snižování produkce odpadů a
zvyšování třídění atp. Patří tam i neinvestiční náklady (tzv.
měkká opatření) – např. vzdělávací či podpůrné studie a analýzy.
Do výdajů se započítávají pouze ty finance, které jsou cíleně
zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů. Nepatří tam ty
výdaje, které jsou provedeny za jiným účelem, a shodou
okolností (aniž to bylo explicitně zmíněno a plánované) mohou
mít i mitigační efekt.
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Úplnost, reprezentativnost,
validita

Indikátor je úplný a validní, pokud se podaří správně vyčíslit
výdaje, které tam spadají a nedojde k dvojitému započítání (viz
bod 8 metodického listu). Odráží poměrně reprezentativně, jakou
váhu dána samospráva dává snižováním emisí skleníkových
plynů v rámci své celkové činnosti a péči o veřejné finance.
Indikátor nezahrnuje investice do opatření ze strany soukromého
sektoru či domácností (obyvatel města), které mohou být v
souhrnu řádově vyšší, než investice veřejného sektoru.
Limitem je, že může být obtížně vyčíslitelné, zda finance
poskytnuté na dané opatření do indikátoru patří, nebo nikoliv.
Indikátor má své limity v tom, že i v případě, že samospráva
postupuje systematicky a intenzivně v procesu snižování emisí,
ale realizuje nízkonákladová drobná opatření, tak potom může
být hodnocena nižší známkou, než samospráva, která udělá jen
jedno, ale velmi nákladná mitigační opatření.

Popis zpracování dat

Údaje se získávají ze závěrečného účtu dané samosprávy za
předchozí kalendářní (referenční) rok. Čitatel indikátoru tvoří
celkové výdaje na mitigační opatření (v Kč či EUR) , jmenovatel
indikátoru tvoří celkové výdaje města /obce v daném
kalendářním roce (v Kč či EUR).

Zdroj dat

Zdrojem dat jsou údaje města o závěrečném účtu za daný rok,
popřípadě informace o dalších výdajích města.

Frekvence sledování

1 x za 1 rok

Ovlivnitelnost městem

Město/městská část/obec tento indikátor přímo ovlivňuje, v
rámci svého rozhodovacího procesu.

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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