GOV1

STRATEGICKO-INŠTITUCIONÁLNA SITUÁCIA MESTA V
OBLASTI ADAPTÁCIE NA DOPADY ZMENY KLÍMY

Číslo

GOV1

Názov indikátora

Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na
dopady zmeny klímy

Oblasť

G

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí, ako je mesto/obec/mestská časť pripravená v
oblasti strategicko-inštitucionálnej na realizáciu systémových
adaptačných opatrení. Je založený na potvrdenej premise, že
mesto bez vytvorenia komplexnej Adaptačnej stratégie/plánu,
ktorá je premietnutá jednak do všetkých relevantných
plánovacích a rozhodovacích procesov a jednak do
inštitucionálnej štruktúry verejného subjektu, nereaguje, resp.
nesystematicky a často chybne reaguje na dopady zmeny klímy.

Jednotka indikátora

%

Kľúčové slová

Adaptačná stratégia/plán, klimatická zraniteľnosť, plánovacie a
rozhodovacie procesy v meste/obci/mestskej časti,
inštitucionálna pripravenosť

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Za dobre pripravené mesto na realizáciu adaptačných opatrení
sa považuje také mesto, ktoré má spracovanú kvalitnú, na
najnovších poznatkoch postavenú Adaptačnú stratégiu/plán
(klimatologické posúdenie, hodnotenie zraniteľnosti, stanovenie
cieľov, stanovenie aktivít, akčný plán, schválenie vedením
samosprávy) a túto má premietnutú do všetkých relevantných
rozvojových plánovacích procesov/dokumentov, jej
implementácia je explicitne premietnutá do organizačnej
štruktúry a organizačného poriadku mesta, je vytvorená
celomestská odborná kapacita súvisiaca s potrebou reakcie na
dopady zmeny klímy a je zavedený systém monitoringu,
hodnotenia a aktualizácie adaptačnej stratégie.
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Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Splnenie tohto indikátora je nevyhnutná, ale nie postačujúca
podmienka pre posúdenie pripravenosti mesta reagovať na
dopady zmeny klímy. Súčasťou pripravenosti je aj uvedomenie o
nevyhnutnosti adaptovať sa na zmenu klímy a to tak
rozhodovacej sféry, ako aj samotných obyvateľov v danom
meste a to hlavne cez transformáciu plánovacích, povoľovacích a
rozhodovacích procesov, ako aj procesov vytvárania a údržby
infraštruktúry.
Indikátor má svoje limity v subjektívnom posúdení kvality
strategického a inštitucionálneho prostredia samosprávy, keďže
neexistujú na zatiaľ normy/štandardy, ako aj indikátor je
postavený rámcovo a nemusí vystihovať špecifiká jednotlivých
miest (napr. podľa veľkosti, či type spravovania)

Popis spracovania dát

Údaje sa získavajú buď priamo (z popisu strategických
rozvojových dokumentov, organizačnej štruktúry a
organizačného poriadku) alebo nepriamo z preskúmania
jednotlivých rozhodnutí či povolení, prípadne z prieskumu medzi
výkonnými a volenými zástupcami samosprávy, resp.
verejnosťou.

Zdroj dát

Zdrojom dát je samotné mesto/obec/mestská časť.

Frekvencia sledovania

1 x za 2 roky

Ovplyvniteľnosť mestom

Mesto tento indikátor priamo ovplyvňuje.

Spôsob prezentácie

Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov

Zodpovednosť

Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec
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