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Dohovor primátorov a starostov



 EU Stratégia pre energetiku a ochranu klímy – ciele do roku 2030: 

• Redukcia emisií skleníkových plynov o 40% (záväzný cieľ na úrovni 

členských štátov) 

• Min. 27% OZE (záväzný cieľ na úrovni EU) 

• Min. 27% energetické úspory (nezáväzný cieľ )

 Energetická Únia: energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera pre

integrovaný vnútorný trh s energiou, energetická efektívnosť na prvom

mieste, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo - Dohovor významne 

prispieva a Komisia žiada, aby členské štáty podporovali mestá v realizácii 

akčných plánov energetického rozvoja. Energetický systém má byť 

transformovaný, a proces majú riadiť aj občania – Energy Cities žiada, aby 

boli do rozhodovacieho procesu zapojené mestá a regióny.

 Direktíva pre energetickú efektívnosť: národné roadmaps pre renováciu 

budov, obligačné schémy pre energetickú efektívnosť, atď

 Politika súdržnosti 2014-2020: prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu 

je prioritou > má byť investovaných min. 38 miliárd EUR

Európska politika pre energetiku a ochranu 

klímy



Nový integrovaný Dohovor 

primátorov a starostov
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Nové dobrovoľné ciele: 40%

CO2, 27% OZE, 27%

energetické úspory

Integrácia mitigačných a

adaptačných opatrení na

ochranu klímy do jednej

európskej iniciatívy

Nový plán Energetického

rozvoja a ochrany klímy

(SECAP – Sustainable

energy and climate actiopn

plan)



Nový integrovaný Dohovor 

primátorov a starostov
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Nový Dohovor bol spustený dňa 15 Októbra 2015 počas 
ceremónie Dohovoru v európskom parlamente v Bruseli



The Covenant key figures
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... > 6,600+ signatárskych miest

... 276 regiónov, provincií & asociácií

... 56 mestských 

energetických agentúr z 18 krajín

... > 4,000
adoptovaných SEAPov 

... 29% zníženie emisií 

CO2



Európske fondy a programy

Horizon 2020 (Smart Cities & 

Communities)

ELENA - EIB

Horizon 2020 - Project Development 

Assistance (PDA)

Štrukturálne a investičné fondy 

Európsky fond pre strategický rozvoj 

(Plán Juncker)

Life+, INTERREG A + B, Urban 

Innovative Actions

Civitas 2020

Capacity building a know 

how

Technická asistencia na 

prípravu investičných 

projektov

Funding for 

Investments
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Web: www.energy-cities.eu/infinitesolutions



www.energy-cities.eu/citiesactions



Covenant Support Materials
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SEAP template & instructions

in 23 EU languages

SEAP Guidebook

Thematic Leaflets

E-learning platform
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Capacity-sharing events



Ďakujem!
www.eumayors.eu

jana.cicmanova@eumayors.eu
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 Overall coordination of the office

 Promotion of the initiative (website, communication materials)

 Capacity-building activities (focus: financing)

 Liaison with Associated Partners 

 Helpdesk operation | Liaison with signatories

 Capacity-building activities (focus: SEAP implementation)

 Development of the methodological framework

 Monitoring & benchmarking

 Liaison with media / journalists

 Organisation of the events with EU focus (ceremony, WS) 

 Liaison with Covenant Supporters

 Liaison with relevant EU initiatives / organisations

 Liaison with Covenant Coordinators and LAREAs

The Covenant of Mayors Office



Príklady z praxe

Systematický energetický manažment a 
energetické plánovanie
Zbigniew Michniowski, Vice-primátor, Bielsko
Biala (Poľsko)

Energetická renovácia verejných budov a 
osvetlenia
Melita Boric, odbor Energetiky, životného 
prostredia a udržateľného rozvoja, Zagreb 
(Chorvátsko)

Program pre ochranu klímy mesta Viedeň
/ urbanistický rozvoj a plánovanie
udržateľnej mestskej mobility
Michael Sattler, Riaditeľ správneho úradu
mesta Viedeň (Rakúsko) 


