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ClimactRegions
Partneři
ClimactRagions sdružuje 11 evropských partnerů
reprezeptující 9 regionů a FEDARENE (Evropská federace
agentur a regionů pro energie a životní prostředí) pokrývající
mnoho typů evropských regionů.

Rhône-Alpes Regional Council
France
Vedoucí partner
Séverine LACHARME-REICHERT
Tél: +33 (0)4 27 86 64 23
slacharme-reichert@rhonealpes.fr
Rhônalpénergie-Environnement
France
Etienne VIENOT
Tel : +33 (0)4 72 56 33 67
etienne.vienot@raee.org
Nord-Pas de Calais Regional Council
France
Thomas PLATT
Tel : +33 (0)3 28 82 74 66
climact@nordpasdecalais.fr
European Federation of Agencies
and Regions for Energy and the
Environment - FEDARENE
Belgium
Dominique BOURGES
Tel +32 (0)2 646 82 10
fedarene@fedarene.org
Senate of Berlin
Germany
Renate POEPKE
Tel: +49 (0)30 9013 8180
renate.poepke@senwtf.berlin.de

Norrbotten Energy Agency
Sweden
Silva HERRMANN
Wolfgang MEHL
Tel: +46(0)70-201 37 48
silva@nenet.se
wolfgang@nenet.se
Kent County Council
United Kingdom
Carolyn MCKENZIE
Tel: +44 (0) 1622 221859
climate.change@kent.gov.uk
Maramures County Council
Romania
Adina DUMITRU
Tel: +40 362 401665
adina.dumitru@amemm.ro
Regional Energy Agency of Liguria
Italy
Silvia MOGGIA
Tel. +39 010 548 87 30
moggia@areliguria.it

ClimactRegions
Kontext
V globálním kontextu boje proti klimatickým změnám se
Evropská unie zavázala ke snížení emisí skleníkových
plynů nejméně o 20% do roku 2020. Projekt Climact
Region je součástí této snahy a jeho cílem je posílit
schopnosti regionů k rozvoji a zavádění politik vedoucích
k redukci skleníkových plynů.

Navštivte naše stránky:
www.climactregions.eu

Kontaktujte nás:

contact@climactregions.eu

... k činům]

Energetická agentura Zlínského kraje,
o.p.s.
Česká Republika
Tomáš PERUTKA
Tel.: +420 577 043 945
tomas.perutka@eazk.cz

MANUÁLY pro TVORBU STRATEGIÍ

Centro de Estudios Ambiantales del
Mediterraneo
Spain
Vicent CALATAYUD
Tel: +34 (0)961 318 227
calatayud_viclor@gva.es

www.climactregions.eu

[od vědomostí ...

& Příklady dobré praxe

Názory vyjádřené v této příručce jsou názory autorů a nepředstavují oficiální stanovisko Evropské komise. Ani Evropská komise, ani žádná jiná osoba působící jménem
komise není odpovědná za důsledky vyplývající z použití následujících informací.

ClimactRegions
Dobrá praxe
Nejlepší příklady dobré praxe ukazují jak regionální
a místní samosprávy vykonaly na svém území iniciativy,
které by mohly být jednoduše opakovatelné dalšími
regiony.
Více než 60 regionů z 23 zemí sdílí 140 nejlepších
příkladů praxe v monitorování emisí skleníkového plynu,
regionálních a místních strategiích, trvale udržitelných
energetických akčních plánech a opatřeních z nich
vyplývajících, a v zavádení regionálního a místního řízení.

ClimactRegions

Manuály pro tvorbu strategií

ClimactRegions

Příručky pro veřejné činitele

ClimactRegions chce v zájmu ochrany klimatu zlepšit
schopnost regionů vytvořit a aplikovat politiky snižování
emisí skleníkových plynů. Tyto hlavní cíle vyvolávají dva
konkrétní úkoly:
•
umožnit regionům efektivně monitorovat a dohlížet na
energie a skleníkové plyny
•
rozvinout místní politiky pro zmírnění produkce
skleníkových plynů užitím správných řídících postupů.
S identifikací evropských příkladů dobré
ClimactRegions vydává 3 manuály(příručky):

praxe

Pozorování emisí skleníkových plynů

Systém dohledu nad emisemi skleníkových plynů je
výkonný nástroj. Volba metodiky a přístupu k jeho
zavedení není libovolná. Ve skutečnosti silně příspívá
k ustavení zobrazování regionálního vlivu klimatických
změn a rámce pro pojmenování oblastí odpovědností
a priorit pro tuto akci. Nástroje pro vykazování a pozorování
emisí skleníkových plynů musí poskytnout celkový obraz
o emisích skleníkových plynů a pro analýzy nemusí být
geograficky ohraničené hranicemi správních obvodů
(přístup navrhovaný konceptem “ místních emisí”). Proto je
důležité vidět celkový obraz udržitelného rozvoje v kontextu
solidarity mezi sousedními oblastmi a nakonec solidaritu
s celou planetou.

Strategie a opatření ke zmírnění klimatické změny

Místní skupiny a regiony mají vedoucí roli v boji proti
klimatickým změnám. Nedisponují jen detailními znalostmi
místních podmínek, zdrojů a potřeb, ale také znají
očekávání občanů. Přidělují veřejné finance a zpracovávají
projekty s dlouhodobým efektem v klíčových sektorech.

www.climactregions.eu

Touto cestou přispívají k utváření budoucnosti jednotlivých
území. Poskytují nezbytné impulsy tak, aby byla přijata
opatření a aby bylo prokázáno, že jsou možná účinná
opatření. Navrhovaná opatření jsou také příležitostí
k posílení místní demokracie díky zintenzivnění debaty
při projednávání změn, které mají zásadní vliv na danou
oblast a její životní styl.

Příručka pro řízení projektů v praxi

Efektivní řízení procesů pro účinné zmírnění klimatických
změn zahrnuje komplexní i kontroverzní řešení (změny
ve využívání půdy, přístup ke zdrojům a sdílení jejich
využití, atd.) vyžadující zapojení mnoha hráčů na různých
úrovních. Odhalují se mezery související s tradičními
správními institucemi a oblastmi veřejných politik. Řídící
procesy jsou navrženy tak, aby poskytovaly podporu,
expertízy a obhajobu pro návrh a spojení výkonu
enviromentálních politik. Nabízí se možnost zapojení
různých hráčů na různých úrovních a příležitost, aby
pomáhali při definování a zavádění společných projektů
díky otevřenému procesu interakce a spolupráce.

