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* Signatári Dohovoru primátorov a starostov v marci 2016

európsky komisár pre energetiku a ochranu klímy

Jedinečné hnutie s 
prístupom zdola nahor
Dohovor primátorov a starostov pre 
otázky klímy a energetiku združuje 
miestne a regionálne orgány, ktoré 
sa na svojom území dobrovoľne za-
väzujú plniť ciele EÚ v oblasti klímy a 
energetiky.

Ide o jedinečné hnutie s prístu-
pom zdola nahor, ktoré vzniklo v 
roku 2008 s podporou Európskej 
komisie a v súčasnosti má viac než 
6500 signatárov*.

V roku 2015 si táto iniciatíva sta-
novila nové ciele: Dohovor staros-
tov pre otázky klímy a energetiku  
zvýšil svoj východiskový záväzok pre  
zníženie CO2 a zahrnul adaptáciu na 
zmeny klímy. Signatárske miestne 
úrady zdieľajú víziu, ako zabezpečiť, 
aby boli mestá dekarbonizované a 
odolné, a aby v nich občania mali 
prístup k bezpečnej, udržateľnej a 
cenovo dostupnej energii.

Zaväzujú sa, že do roku 2030 vytvo-
ria akčné plány udržateľného ener-
getického a klimatického rozvoja a 
že budú realizovať miestne aktivi-
ty na zmierňovanie klimatických 
zmien a adaptáciu na ne.

   

Vedúci predstavitelia EÚ a starostovia 
symbolicky podporili Dohovor primátorov 
a starostov pre otázky klímy a energetiku 
v Európskom parlamente v roku 2015 

Zapojte sa do Dohovoru!
Dohovor primátorov a starostov pre 
otázky klímy a energetiku je otvo-
rený všetkým miestnym orgánom 
demokraticky vytvoreným volenými 
zástupcami, bez ohľadu na ich veľ-
kosť a fázu realizácie politík v oblasti 
energetiky a klímy. Signatári, ktorí 
sa v minulosti zaviazali k cieľom 
pre rok 2020 a / alebo k programu 
Mayors Adapt sú vyzvaní k tomu, 
aby znovu sa opäť prihlásili k cie-
ľom pre rok 2030.

Susedné malé a stredne veľké 
miestne orgány sa môžu za určitých 
podmienok zapojiť tiež ako skupina 
signatárov.

Regionálne a národné orgány, ako 
aj iné neziskové organizácie, môžu 
podporiť signatárov tým, že im po-
skytnú zdroje a know-how a stanú 
sa koordinátormi alebo podpo-
rovateľmi Dohovoru primátorov a 
starostov.
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Dohovor primá-
torov a starostov 
je „najväčšia 
iniciatíva na sve-
te pre mestskú 
klímu a energe-
tiku“.

Miguel Arias Cañete



Prečo sa zapojiť?
Vysoká miera medzinárod-
ného uznania a publicity pre 
opatrenia vášho mestského 
alebo obecného úradu v  
oblasti klímy a energetiky

Príležitosť prispieť k rozvoju 
politiky EÚ v oblasti klímy a 
energetiky 

Vierohodné záväzky prostred-
níctvom kontroly pokroku a 
monitorovania

Lepšie finančné možnosti pre 
vaše miestne klimatické a 
energetické projekty 

Inovatívne spôsoby vytvárania  
sietí, výmeny skúseností a 
budovania kapacít prostred-
níctvom pravidelných podujatí, 
partnerstiev miest, webiná-
rov, alebo on-line diskusií

Praktická podpora (helpdesk), 
návody a nástroje

Rýchly prístup ku „know-how 
na úrovni excelentnosti“ a 
inšpiratívnym prípadovým 
štúdiám

Facilitované sebahodnotenie 
a partnerská výmena  
prostredníctvom spoločného 
monitorovania a šablóny pre 
písanie správ

Flexibilný referenčný rámec 
pre opatrenia prispôsobiteľné 
miestnym potrebám

Posilnená spolupráca a  
podpora zo strany národných 
a regionálnych orgánov

„Dohovor primátorov a starostov pomáha mestu Ghent 
stať sa inteligentným a udržateľným mestom.  Ponúka 
možnosti na posilnenie medzisektorového prístupu pre 
klimaticky neutrálne mesto, so zodpovednými občanmi 
a ekonomikou priateľskou k životnému prostrediu.“
Daniël Termont, primátor mesta Ghent, 
Belgicko

„Pre Fonte Nuova predstavuje zapojenie do Dohovoru 
primátorov a starostov pre otázky klímy a energetiku 
príležitosť na tvorbu akčných plánov pre adaptáciu na 
klimatické zmeny, udržateľné riadenie a budúcu bezpeč-
nosť nášho územia.“
Donatella Ibba, zástupkyňa primátora pre 
životné prostredie vo Fonte Nuova, Taliansko

„Dohovor primátorov a starostov pre otázky klímy a 
energetiku predstavuje príležitosť posunúť vpred naše 
projekty na inteligentné siete, čo nám umožní znížiť 
spotrebu elektrickej energie a pomôže zapojiť aj miestne 
komunity.“
Bojan Sever, primátor mesta Idrija, Slovinsko



Dohovor primátorov a starostov krok za krokom

Signatári predložia akčný plán udržateľného energetického a klimatického 
rozvoja (SECAP) – so zameraním na zmierňovanie dopadov aj  

adaptáciu – do dvoch rokov po formálnom podpise. SECAP vychádza z 
východiskového inventáru emisií a hodnotenia klimatických rizík  

a zraniteľnosti. Signatári podávajú správy o pokroku každé dva roky.

Ponuka vysokej kvality života  
pre občanov v udržateľných  

a živých mestách,  
odolných voči  
zmene klímy

KROK 1 : 
Podpis Dohovoru 

primátorov a  
starostov pre  
otázky klímy  
a energetiku

     KROK 2 : 
Predloženie vášho 

akčného plánu  
udržateľného  

energetického a 
klimatického r 
ozvoja (SECAP)

KROK 3 : 
Podanie vašej  
monitorovacej  

správy

Začatie &  
posúdenie  

východiskového 
stavu

Hodnotenie & 
spätná  
väzba

Implementácia, 
monitorovanie & 
podávanie správ

Def novať ciele
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Realizovať praktické kroky



Vízie a záväzky signatárov

Ponuka vysokej kvality života pre občanov v 
udržateľných a živých mestách, odolných voči  

zmene klímy 

Dosahovanie alebo dokonca prekračovanie 
klimatických a energetických cieľov EÚ pre rok 2030 

Najmenej o 40 % menej emisií CO2 (a prípadne ďalších skleníkových  
plynov) do roku 2030 vďaka opatreniam na zvýšenie energetickej  
účinnosti a väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie

Zvýšená odolnosť voči vplyvom zmeny klímy

Zvýšená spolupráca s ostatnými miestnymi a regionálnymi orgánmi  
v rámci EÚ aj mimo nej s cieľom zlepšiť prístup k bezpečnej, trvalo  
udržateľnej a cenovo dostupnej energii

Napĺňanie spoločnej vízie pre rok 2050

ZMIERŇOVANIE 

Urýchlenie  
dekarbonizácie  
našich území

ADAPTÁCIA

Posilnenie našej  
schopnosti adaptovať  

sa na nevyhnutné  
účinky zmeny klímy 

     SPOĽAHLIVÁ,  
     UDRŽATEĽNÁ A  

     CENOVO DOSTUPNÁ       
     ENERGIA  

Zvyšovanie energetickej 
účinnosti a využitie 

obnoviteľných zdrojov  
energie



Ako sa zapojiť?
Zapojenie sa do Dohovoru primáto-
rov a starostov vyžaduje formálny 
politický záväzok. 

Prihlášku musí podpísať staros-
ta alebo iný rovnocenný zástupca 
mestského alebo obecného zastupi-
teľstva.  

Ďalšie informácie:   
www.eumayors.eu > Zapojiť sa 

Kancelária Dohovoru  
primátorov a starostov
za celkovú koordináciu tejto iniciatívy 
zodpovedá Kancelária Dohovoru 
primátorov a starostov. Pozostáva 
zo sietí miestnych a regionálnych 
orgánov – Energy Cities, Climate 
Alliance, CEMR, EUROCITIES a 
FEDARENE –  ktoré pracujú v úzkej 
spolupráci s ECOFYS, Fresh Thoughts 
a organizáciou IFOK.

  

  
Ďalšie informácie
Kancelária Dohovoru  
primátorov a starostov
63-67 rue d‘Arlon 
B-1040 Brusel 
Belgicko
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors
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Spolufinancované z programu Inteligentná energia 
pre Európu a programov LIFE+ Európskej únie

www.eumayors.eu


