Příloha I – Prakticky řečeno
Přehled Paktu starostů a primátorů - Evropa
TŘI PILÍŘE

které se promění v akci s cílem snížit emise GHG, zvýšit odolnost,
postavit se čelem energetické chudobě a zajistit spravedlivý přechod.
ZMÍRŇOVÁNÍ
KLIMATICKÝC
H ZMĚN

obecní
budovy

ADAPTACE
zemědělství a
lesnictví

terciární
budovy
obytné
budovy

spravedlivý
přechod
místní výroba
elektřiny

odpad
doprava

voda

BOJ S ENERGETICKOU
CHUDOBOU

energie

ZAVAZUJEME SE

zdraví

životní prostředí
a biodiverzita
civilní ochrana a
nouzové plánování

ZAPOJUJEME
Přijměte závazky Paktu
formou rozhodnutí
obecního orgánu
Zaregistrujte se na
eumayors.eu a
nahrajte podepsané
znění závazku

JEDNÁME

průmysl

Vypracujte místní
klimatický pakt či
podobnou iniciativu
Získejte sliby od občanů,
firem a orgánů veřejné
moci na všech úrovních
Zajistěte účast
zainteresovaných stran
na rozvoji i realizaci
opatření v boji proti
změně klimatu

KOMUNIKUJEME
Stanovte cíle pro město
Proveďte inventuru a
posouzení pro účely
pilířů zmírňování
klimatických změn a
adaptace
Vypracujte akční plán
pro udržitelné zdroje
energie a boj proti
změně klimatu (SECAP)
Realizujte opatření,
sledujte a vykazujte na
platformě evropského
Paktu

Připravte příklady
správných postupů pro
realizovaná opatření
Účastněte se
celosvětových a
regionálních
propagačních aktivit
Propagujte a podněcujte
účast na celosvětovém i
evropském hnutí Paktu
starostů a primátorů a na
souvisejících aktivitách
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Operační závazky
CESTA MĚSTA

je pro každé město jiná.
Tuto příkladovou cestu lze přizpůsobit dle potřeby.

ZHODNOĎTE
ZÁKLADNÍ
HODNOTY

Přijměte závazek

Stanovte si cíle
Realizujte
VYPRACUJTE OPATŘENÍ
Sledujte a
podávejte
zprávy

Validujte

AKTUALIZUJTE OPATŘENÍ

V rámci cesty města musí být zachovány určité ČASOVÉ RÁMCE pro zajištění dodržení
minimálních požadavků evropského Paktu. Signatáři přijmou podmínečné vyloučení,
pokud neposkytnou nezbytné dokumenty.
STANOVTE
CÍLE
do 2 let

ZAVAZUJEME
SE

ZHODNOĎTE
ZÁKLADNÍ
HODNOTY
do 2 let

Stanovte cíle pro snižování emisí
Stanovte cíle pro vyšší odolnost
Stanovte cíle pro boj s energetickou chudobou
a spravedlivý přechod

( připravuje se )

Měřte emise skleníkových plynů a sestavte bilanci emisí
Posuzujte rizika a zranitelná místa v oblasti klimatických změn

VYPRACUJTE
SECAP
do 2 let

Vypracujte akční plán pro
udržitelné zdroje energie a
boj proti změně klimatu
(SECAP) včetně zmírňování
klimatických změn, adaptace,
boje s energetickou
chudobou a spravedlivého
přechodu.
Vykazujte evropskému Paktu.

SLEDUJTE
A VYKAZUJTE
každé 2 roky

SLEDUJTE
A VYKAZUJTE

SLEDUJTE
A VYKAZUJTE

každé 2 roky

Monitorujte realizaci SECAP a vykazujte pokrok
každé 2 roky, a zároveň plňte minimální
požadavky uvedené ve směrnicích pro
podávání zpráv evropského Paktu.
Zahrňte aktuální informace z monitorování
bilancí emisí alespoň každé 4 roky a z
posouzení klimatických rizik a zranitelných
míst, jakmile budou tyto informace k dispozici.

každé 2 roky
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Podpůrný rámec pro signatáře
OTÁZKY

můžete vždy směřovat na
Centrální helpdesk

Technický helpdesk

info@eumayors.eu
+32 2 646 84 24

JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
+39 033 278 53 99

ohledně obecných
záležitosti a vykazování na
platformě MyCovenant

ohledně záležitostí týkajících se
monitorování, podávání zpráv a hodnocení

Koordinátory Paktu

pro pomoc orgánů v národním kontextu a jazyce
Úplný seznam koordinátorů naleznete na webových stránkách Paktu starostů a
primátorů – Evropa.

Podporovatele Paktu

pro pomoc při vyhledávání příležitostí, které mohou dobře vzájemně
fungovat se stávajícími iniciativami
Úplný seznam podporovatelů naleznete na webových stránkách Paktu
starostů a primátorů – Evropa.

VALIDACI PLÁNU SECAP

provede po jeho odeslání

Společné výzkumné středisko Evropské komise

podle robustního, konzistentního, transparentního a harmonizovaného
hodnotícího rámce pro zajištění spolehlivosti Paktu starostů a primátorů
– Evropa. Signatáři obdrží individuální zpětnou vazbu.

ANGAŽOVANOST A PODPORUna míru upravenou potřebám města plánuje
kancelář Paktu starostů a primátorů –

která
podporuje příležitosti pro networking, spolupráci a výměnu
Evropa,
znalostí, včetně aktivit pro budování kapacit, jako jsou například
programy a školení pro vzájemné učení. Všechny tyto aktivity jsou
uvedeny v online kalendáři akcí

Koordinátoři, podporovatelé a další partneři

nabízející podporu pro spolupráci napříč všemi úrovněmi orgány veřejné
správy a sektory společnosti v zájmu urychlení opatření v boji proti
změně klimatu

PROSAZOVÁNÍ A VIDITELNOST

zajišťují

orgány správy a řízení Paktu starostů a primátorů – Evropa a instituce
jako
EU, je např. Rada Paktu starostů a primátorů – Evropa, Komise regionů a její
ambasadoři Paktu starostů a primátorů a Evropská komise

další důležité iniciativy
EU
s nimiž Pakt starostů a primátorů – Evropa spolupracuje za účelem zajištění

dalších způsobů, jak se mohou signatáři zapojit v souvisejících oblastech, jako
je např. Evropský klimatický pakt, Nový evropský Bauhaus a Tržiště chytrých
řešení pro města

Globální pakt starostů a primátorů,

který dává signatářům jednotný hlas na globální úrovni
Pokrok města je veřejně dostupný přes profil signatáře na webových
stránkách Globálního paktu a souvisejících platformách.

Příloha II – Kontext politiky EU
Vyšší ambice
Se vstupem Evropy a celého světa do desetiletí končícího rokem 2030
zajišťuje Pakt starostů a primátorů – Evropa i nadále, aby se jeho tři pilíře
(zmírňování klimatických změn, adaptace a boj s energetickou chudobou)
proměnily v zastřešující prioritu naší činnosti a aby po nich následovala
ambiciózní opatření.
Naší představou je to, že do roku 2050 budou všichni evropští občané
žít v klimaticky neutrálních, dekarbonizovaných
Pařížská dohoda a
a odolných městech s přístupem k cenově dostupné,
Agenda pro udržitelný rozvoj
bezpečné a udržitelné energii, ve kterých
2030
bude probíhat spravedlivý přechod.
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Z hlediska
nadcházejících desetiletí Evropská unie zvýšila své ambice přijetím Zelené dohody
pro Evropu. Ta stanoví cíl snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku
2030 a dlouhodobou vizi dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Těchto cílů - jak je zakotveno v Plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030
a
klimatickém zákoně EU - má být dosaženo transformační změnou, k níž
dochází ve všech sektorech naší společnosti. Transformační změnou, která
se bude týkat všech úrovní správy a řízení.
Paktu starostů a primátorů – Evropa
se nachází v jedinečné pozici pro přijetí
těchto staronových závazků
a zahájení příslušných kroků.

Příloha III – Zdroje
Pokyny a budování kapacit
Během let vypracovala kancelář Paktu starostů a primátorů – Evropa řadu zdrojů,
které se věnují zkušenostem signatářů Paktu.

Všechny zdroje jsou veřejně dostupné v knihovně na webových stránkách Paktu.
Níže vidíte přehled hlavních typů zdrojů, které zde naleznete.

METODICKÉ POKYNY
Směrnice o
podávání zpráv
Paktu a video
návody pro
podávání zpráv
Paktu

Stručné referenční
příručky o
společných akčních
plánech, monitoringu
a souhrnných
analýzách SECAP

Příručka JRC o
metodických principech,
postupech a
osvědčených postupech
při přípravě akčních
plánů

Kompilace veškerých metodických pokynů

BUDOVÁNÍ KAPACIT
Webináře věnující se různým klimatickým a energetickým tématům včetně
praktických zkušeností a ponaučení

Workshopy včetně setkání pro
jednotlivé země přizpůsobených
potřebám signatářů
Programy vzájemného učení na míru
přizpůsobené signatářům v různých
fázích cesty směrem k adaptaci a
zmírňování klimatických změn

Příloha III – Zdroje
Sdílení znalostí a nástroje

SDÍLENÍ ZNALOSTÍ
Případové studie

pro sdílení zkušeností
signatářů (měst) Paktu
a ponaučení se z nich

Tematické publikace o
možnostech financování ve
formě série inovativních
programů, pomoci s rozvojem
projektu, financování z EU a
nástrojích finančních institucí

opatřeních pro
adaptaci za účelem
zajištění připravenosti
na povodně, vlny
horka a jiné dopady
klimatických změn

Zdroje pro boj s
energetickou
chudobou a
zkušenosti
signatářů (měst)
Paktu

NÁSTROJE
Interaktivní příručka financováním 
možnosti financování na jednom místě
Nástroj pro podporu adaptace měst 
průvodce celým cyklem adaptace a odkazy na
zdroje
E-learningová platforma  tematické
moduly na platformě MyCovenant věnující
se závazkům Paktu

Navštivte sekci novinky na webových
stránkách Paktu a mějte neustále
přehled o všech věcech týkajících se
Paktu i o ostatních klimatických a
energetických iniciativách.
Sledujte Pakt na adrese

Prohlédněte si kalendář akcí a mějte
přehled o všech příležitostech k
výměně informací, sdílení znalostí a
budování kapacit.

eumayors.eu
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