
GOV3 EXISTENCIA NÍZKOUHLÍKOVEJ
STRATÉGIE/POLITIKY/AKČNÉHO PLÁNU

Číslo GOV3

Názov indikátora Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu

Oblasť G

Definícia indikátora Indikátor zahŕňa 5 čiastkových zložiek, ktoré hodnotia existenciu
strategického dokumentu (politika ochrany klímy, nízkouhlíková
stratégia, klimastratégia atď.) v meste, proces SECAP, odbornú
kapacitu úradu, manažment a implementáciu a zber relevantných
dát. Ak je úrad zapojený do Dohovoru primátorov a starostov a
spracováva SECAP, premietne sa aj toto do hodnotenia
čiastkových indikátorov ďalej. Čiastkové indikátory: a) Existencia
nízkouhlíkového plánu/stratégie, b) Premietnutie nízkouhlíkového
plánu do strategického plánu/Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja (PHSR), c) Premietnutie mitigácií do
organizačnej štruktúry samosprávy (pozícia pre
koordináciu/implementáciu), d) Odborná kapacita (odborná
pracovná skupina, dohody s externými odborníkmi, memorandá a
dohody s odbornými inštitúciami, preukázateľná spolupráca s
odborníkmi) pre mitigácie, e) Systematický zber dát
(vplyv/stav/odozva) a ich aktualizácia - relevantnosť pre
znižovanie emisií.

Jednotka indikátora %

Kľúčové slová Nízkouhlíková stratégia, mitigácia, plánovacie a rozhodovacie
procesy v meste/mestskej časti/obci, inštitucionálna
pripravenosť.

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Mestá/mestské časti/obce a ich samosprávy majú veľkú úlohu z
hľadiska znižovania emisií skleníkových plynov. Realizácia
mitigačných opatrení musia byť dobre naplánované,
inštitucionálne zaštítené a vyhodnocované. Takisto by sa
mitigačné princípy mali premietať do ďalších stratégií úradu.
Zmyslom indikátora je vyhodnotenie uvedených aspektov z
pohľadu nezávislého hodnotiteľa.
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Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Splnenie tohto indikátora je nevyhnutnou, ale nie postačujúcou
podmienkou na posúdenie stavu a rozsahu mitigačných opatrení
mesta/mestskej časti/obce. Súčasťou oblasti znižovania emisií
skleníkových plynov (mitigácia) je premietnutie týchto opatrení
do rozhodovacích procesov, vrátane plánovacích, povoľovacích a
rozhodovacích procesov, ako aj procesov vytváranie a údržby
infraštruktúry. Indikátor dobre reprezentuje oblasť
inštitucionálneho rámca mitigačných opatrení v meste/mestskej
časti/obce, nepokrýva však mitigačné opatrenia ďalších
stakeholdrov (napr. súkromná sféra, domácnosti).
Indikátor má svoje limity v subjektívnom posúdení kvality
strategického a inštitucionálneho prostredia samosprávy, pretože
neexistujú na zatiaľ normy/štandardy pre podobné stratégie a
ich vyhodnotenie.
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Popis spracovania dát Údaje sa získavajú buď priamo (z opisu strategických
rozvojových dokumentov, organizačnej štruktúry a
organizačného poriadku) alebo nepriamo z preskúmania
jednotlivých rozhodnutí alebo povolení, prípadne z prieskumu
medzi výkonnými a volenými zástupcami samosprávy, resp.
verejnosťou.
5 (E) - 0 bodov
Mesto/mestská časť/obec v oblasti znižovania emisií
skleníkových plynov (mitigácia) nerealizuje žiadne systematické
aktivity alebo ich rieši len čiastkovým a nesystematickým
spôsobom (napr. postupné zatepľovanie škôl/škôlok).
4 (D) -1 bod
Mesto/mestská časť/obec má spracovanú komplexnú
nízkouhlíkovú stratégiu/plán resp. SECAP (ak je mesto zapojené
do Dohovoru primátorov a starostov).
3 (C) - 2 body
Komplexné nízkouhlíková stratégia je premietnutá v kľúčových
rozvojových dokumentoch mesta (SR – Plán hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) a / alebo územného plánu
(ÚPN), ČR: Program/stratégia rozvoja mesta, územný plán (ÚP),
atď.).
2 (B) -3 body
Okrem premietnutia nízkouhlíkovej stratégie do dokumentov
mesta/mestskej časti/obce je premietnutá aj do organizačnej
štruktúry a organizačného poriadku samosprávy (mesto/mestská
časť/obec má vytvorenú pozíciu pre koordináciu/implementáciu,
resp. je táto úloha začlenená do pracovnej náplne/-í iných
relevantných pozícií).
1 (A)
Okrem bodov 4 (D), 3 (C) a 2 (B) má mesto/mestská časť/obec
vypracovaný a realizovaný vykonávací mechanizmus na
monitoring, hodnotenie a aktualizáciu adaptačnej stratégie
mesta/mestskej časti/obce (vrátane systematického zberu dát).

Zdroj dát Zdrojom dát sú mestské/obecné úrady alebo úrady mestských
častí.

Frekvencia sledovania 1x za 2 roky

Ovplyvniteľnosť mestom Mesto/mestská časť/obec tento indikátor priamo ovplyvňuje.

Spôsob prezentácie Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci Klimasken na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov:
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Zodpovednosť Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec
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