
  Medzinárodný projekt 

             NET-CoM 

 
            Metódy a nástroje na posilnenie sieťovej 

spolupráce pri implementácii  Dohovoru 

primátorov a starostov 



5 285 SIGNATORIES  

49 COUNTRIES  
30  CAPITALS 

 

174 258 810 

Citizens involved 
 

more than 180 

Regions, provinces and 
networks supporting 

Dobrovoľný politicky záväzok  



Počet signatárov 

„Dohovoru primátorov a starostov“ 

                                        prekročil číslo 5 000 miest 
 

Tato iniciatíva je úspešná aj vďaka zosilňujúcej spolupráci v rámci 
celoeurópskych sieti 

 

Projekt NET-COM (NETworking the Covenant of Mayors) je zameraný 
na posilnenie miestnych samospráv v súvislosti s realizáciou ich 
súčasných alebo budúcich záväzkov „Dohovoru“ 

 

NET-COM priamo podporuje ciele EÚ v oblasti udržateľnej energetiky a 
v boji proti zmenám klímy (klimatický balíček) 
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Vedúci partner projektu NET-CoM 

                                            -  celoeurópska asociácia Energy-Cities 
 

Projekt  je  financovaný v rámci programu Inteligentná Energia 
pre Európu – Intelligent Energy Europe 

 

Na projekte sa zúčastňuje 12. partnerov z 12. európskych krajín 
(Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Bulharsko, Švédsko, 
Nemecko, Holandsko, Slovensko, etc.) 

 

Slovensko v projekte zastupuje ZZMO TUEE CITENERGO 

                                                           člen asociácie Energy-Cities. 
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Politicky význam pristúpenia k Dohovoru:   

 Inštitút Dohovoru primátorov má slúžiť ako nástroj implementácie 
novej Energetickej  a klimatickej politiky EÚ prostredníctvom 
relevantných smerníc, nariadení a programov 

 Akčný plán Európskej únie pre energetickú efektívnosť uvádza ako 
prioritu spustenie iniciatívy „Dohovor primátorov a starostov “ 

 Výbor regiónov zdôrazňuje, potrebu spojiť úsilie na miestnej a 
regionálnej úrovni  v boji proti klimatickým zmenám, a podporuje 
preto zapojenie regiónov do Dohovoru primátorov a starostov  

 EU Strategy on adaptation to climate change,  Brussels, 16.4.2013, 
COM(2013) 216: Komisia na základe modelu Dohovoru primátorov 
a starostov podporí adaptačné opatrenia v mestách,  najmä  cez 
vyhlásenia dobrovoľného záväzku prijať miestne adaptačné 
stratégie  a cez osvetou činnosť 
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Pozitívne hodnotenia partnerov projektu v súvislosti s 
implementáciou Dohovoru:   

 Kontinuálne budovanie kapacít signatárov „Dohovoru“ na 
európskej, národnej a regionálnej úrovni  

 Aktívna spolupráca zameraná na  vzájomne hodnotení skúsenosti 
(benchmarking)  a  zlepšení  praxe  miest a  regiónov 

 

 Spoločná metodológia zameraná na vypracovanie strategického 
dokumentu tzv. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja  - SEAP, 
ktorého súčasťou je vyhotovenie energetickej bilancie mesta, emisnej 
inventúry, analýz a návrhov opatrení v jednotlivých sektoroch 

 

 Mestá a obce môžu využívať  finančne zdroje a mechanizmy ako na 
financovanie prípravy Akčného plánu, tak aj na realizáciu samotných 
opatrení ktoré povedú k dosiahnutiu ich cieľov do roku 2020  
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Mobilizácia miest, regiónov a ich asociácií ako aj ďalších 
partnerov na národnej úrovni je absolútne nevyhnutná pre 
vytvorenie priaznivých podmienok pre realizáciu Dohovoru aj v 
nasledujúcom programovacom období 2014 -2020 !!! 

 

Ako k tejto výzve pristupujú národné asociácie miest – 
partneri projektu NET-CoM? 

Aké metódy a nástroje využívajú na posilnenie sieťovej 
spolupráce?  

PROJEKT NET-COM – 

účinná podpora  

Dohovoru primátorov a staroctov 



Vytvorili  

národné „kluby“ a „platformy“  

* 



Národné kluby signatárov Dohovoru a Národné Platformy  

Dohovoru 
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Národné kluby signatárov Dohovoru – Rakúsko, Nemecko, 
Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko 

 

• Pomoc samosprávam v realizácii cieľov Dohovoru  

• Výmena a odovzdanie skúsenosti medzi signatármi 

• Analýza súčasnej situácii a odporúčania do budúcna na 
miestnej i národnej úrovni   

• Synergia medzi rôznymi iniciatívami v oblasti politik 
„energetického a klimatického balíka“   
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Osvedčený a vyskúšaný postup od Holandských a Rumunských 
klubov signatárov Dohovoru 

 Zvoľte niekoľkých ambasádorov, aby zastupovali Národnú 
platformu/klub  na národnej, ale aj európskej úrovni 

  Ambasádori mali by predložiť  SEAPy a byť si vedomí všetkých 
aspektov vyplývajúcich z podpisu Dohovoru 

 Vystupujte ako prostredník medzi ambasádormi a členmi, 
medzi kanceláriou Dohovoru  v Bruseli a ambasádormi, medzi 
signatármi a nesignatármi. 

 Vaši ambasádori môžu v rámci iných relevantných sietí lobovať 
za Národnú platformu Dohovoru/klub na národnej úrovni 
aj v Bruseli. 
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Osvedčený postup Poľského klubu signatárov Dohovoru 
a Slovenskej Národnej platformy Dohovoru 

 

 Identifikujte ústredné riadiace orgány / zohľadníte ich národnú 
agendu a kompetencie súvisiace s implementáciou cieľov Dohovoru  

 Poskytnite im priestor na prezentáciu svojich názorov a stanovísk 
(pravidelné stretnutia Národnej platformy/klubu, odborné pracovné 
skupiny atď.) 

 Zameriavajte sa na zvýšenie informovanosti v oblasti prípravy 
východiskového inventára emisií (BEI) a akčných plánov 
udržateľného energetického rozvoja (SEAP), ako aj využitie 
existujúcich príležitostí na financovanie projektov v tejto oblasti. 
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Praktické výsledky 

Poľský klub signatárov Dohovoru: 
 úspešná spolupráca s Národným fondom pre ochranu životného prostredia 

a správu vôd, ktorý sa napokon stal prvým koordinátorom Dohovoru v 
Poľsku 

 bol spustený špeciálny program financujúci prípravu akčných plánov 
udržateľného energetického rozvoja (SEAP) 

Slovenská Národná platforma Dohovoru: 
 Memorandum o podpore Národnej platformy Dohovoru podpísali 

Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo životného prostredia SR 

 priority podporujúce Dohovor primátorov a starostov a akčné plány 
udržateľného energetického rozvoja zahrnuté do návrhu  OP „Kvalita 
životného prostredia“ pre programovacie obdobie 2014-2020.  
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7 odporúčaní na posilnenie sieťovej spolupráce pri 
implementácii Dohovoru:  
 

1. Pripravte svoju vlastnú stratégiu (Akčne plány) v súvislosti s cieľmi “3x20”  

2. Vytvorte sieť na upevnenie existujúcich partnerstiev  

3. Vymieňajte si informácie s politickými predstaviteľmi a organmi vlády 

4. Vytvárajte synergie medzi Dohovorom a pokračujúcimi procesmi v krajine, 
ako aj s ďalšími iniciatívami zahájenými rôznymi zainteresovanými stranami 
(napríklad, prípravou národných klimatických stratégií)  

5. Podporujte inováciu a vytvárajte nové ekonomické príležitosti 
prostredníctvom prístupu k inovatívnym finančným schémam 

6. Diskutujte o zdokonalení národného a európskeho legislatívneho rámca 
a vládnych opatrení  

7. Zdieľajte skúseností v rámci sieti 
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Kluby a Národné Platformy Dohovoru  

• majú napomáhať pri dosahovaní cieľov, ktoré si mestá - 
signatári stanovili  

• sú mostom, ktorý spája miestnu, národnú a Európsku úroveň 

• sú perfektným modulom pre globálnu spoluprácu a 
networking    

 

Publikacia o prístupoch a skúsenostiach miest, zapojených do 
projektu NET-CoM „How to cook up a Covenant Club?“/Európska 
príručka na posilnenie implementácie Dohovoru primátorov a 
starostov: www.networkingcovenantofmayors.eu 
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ZZMO TUEE CITENERGO - koordinátor Národnej Platformy Dohovoru na Slovensku:  

Biela 6, 811 01 Bratislava 

Tel: 02 544 359 14, 0905 428 999 

sekretariat@unia-miest.sk,  www.unia-miest.sk 

 

 


