GOV2

FINANČNÉ PROSTRIEDKY VYNALOŽENÉ NA REALIZÁCIU
ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ

Číslo

GOV2

Názov indikátora

Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných
opatrení

Oblasť

G

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí pomer finančných prostriedkov vynaložených
na realizáciu všetkých adaptačných opatrení/aktivít v
referenčnom roku (naplánovaných v príslušnej adaptačnej
stratégii) z celkových výdavkov mesta v danom roku. Do tohto
indikátora za započítavajú všetky financie (vlastné, získané z
externých Európskych či iných zdrojov), ktoré prešli rozpočtom
mesta.

Jednotka indikátora

%

Kľúčové slová

Finančné výdavky na adaptačné opatrenia v
meste/obci/mestskej časti, rozpočet,

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Za mesto, ktoré sa cielene adaptuje, resp. považuje za prioritu
adaptovať sa na dopady zmeny klímy je považované také mesto,
ktoré si naplánuje (vyčlení) a realizuje adekvátne finančné zdroje
na zníženie zraniteľnosti mesta na zmenu klímy. Predpokladá sa,
že tieto finančné zdroje sú jednak alokované na základe
existujúcej adaptačnej stratégie/plánu a súčasne sú kvalifikovane
vyberané z hľadiska ich efektivity a účinnosti. Medzi výdavky na
adaptačné opatrenia za zarátavajú aj tzv. mäkké adaptačné
opatrenia (napr. samotné zostavenie alebo aktualizácia
adaptačnej stratégie, potrebné súvisiace štúdie a analýzy,
vytvorenie pracovného miesta (miest) v rámci samosprávy s
cieľom zlepšenia procesu adaptácie, cielené informačné kampane,
konferencie, semináre, výstavy, vytvorenie lepších podmienok
pre ochranu obyvateľstva a pod.)
Do výdavkov sa započítavajú len tie financie, ktoré sú cielene
zamerané na zníženie zraniteľnosti na zmenu klímy a nie také,
ktoré sú urobené za iným účelom, a zhodou okolností (bez toho,
že by bol explicitne spomenutý a plánovaný) môžu mať aj
adaptačný efekt.
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Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Percentuálne zastúpenie finančných prostriedkov vynaložených
na zníženie klimatickej zraniteľnosti vzhľadom ku všetkým
vynaloženým prostriedkom samosprávy v danom roku pomerne
reprezentatívne odrážajú akú prioritu daná samospráva dáva
adaptácii na zmenu klíma, ale aj jej snahu znižovať zraniteľnosť
mesta.
Indikátor má svoje limity v tom, že aj v prípade, že samospráva
postupuje systematicky a intenzívne v procese adaptácie tzn., že
má jasnú adaptačnú politiku a plán a súčasne aplikuje túto
politiku/plán vo veľkom množstve adaptačných opatrení, ktoré
sú síce užitočné a potrebné, ale nízkonákladové, tak potom môže
byť hodnotená nižšie, ako samospráva, ktorá urobí len jedno, ale
vysokonákladové adaptačné opatrenie.

Popis spracovania dát

Údaje sa získavajú zo záverečného účtu danej samosprávy za
predchádzajúci (referenčný rok).

Zdroj dát

Zdrojom dát je samotné mesto/obec/mestská časť.

Frekvencia sledovania

1 x za 1 rok

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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