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Minimálne atribúty akčného plánu pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

na roky 20XY – 20XY 

s výhľadom do 20XY (ak relevantné) 

 

Pre dosiahnutie výstupu a výsledku Programu definovaných touto výzvou je žiadané, aby akčný plán 
bol postavený na dvoch nosných pilieroch: opatreniach zameraných na zmierňovanie zmeny klímy, 
a súčasne opatreniach na prispôsobovanie sa zmeny klímy.  

Je na rozhodnutí žiadateľa, akým spôsobom štruktúru akčného plánu navrhne, jednotlivé kompozičné 
zložky akčného plánu však budú v procese odborného hodnotenia posudzované a bodovo hodnotené. 

Nižšie uvedené minimálne atribúty akčného plánu1 uvádzajú základný rozsah informácií, ktoré akčný 
plán musí obsahovať, aby mohol byť vyhodnotený ako realizovateľný. 

V rámci žiadosti o projekt sa nevyžaduje predložiť kompletný akčný plán; finálnu verziu akčného plánu  
žiadateľ dopracuje a skompletizuje v rámci projektu ako povinnú zložku výsledku projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Minimálne atribúty akčného plánu zohľadňuje o. i. aj obsah samostatného akčného plánu v oblasti zmeny klímy na úrovni 

mesta podľa dokumentu Guiding Principles for Climate City Planning Action; zverejnené na:   http://e-lib.iclei.org/wp-
content/uploads/2016/02/Guiding-Principles-for-City-Climate-Action-Planning.pdf 
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Minimálne atribúty akčného plánu pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy  

 

Príprava akčného plánu 

 
• organizačno-technické zabezpečenie prípravy akčného plánu vrátane 

určenia zodpovedností/kompetencií a finančných zdrojov potrebných 
na prípravu akčného plánu 

• časový harmonogram prípravy akčného plánu 

• spôsob prípravy akčného plánu vrátane zapojenia relevantných 
aktérov, socioekonomických partnerov a verejnosti 

Vstupy pre prípravu akčného plánu 

 
• prepojenie akčného plánu na existujúce relevantné strategické, 

koncepčné a plánovacie dokumenty mesta (ak existujú) 

• prínos akčného plánu k plneniu relevantných existujúcich záväzkov 
mesta (ak existujú, napr. Dohovor primátorov a starostov v oblasti 
klímy a energetiky) 

• súlad akčného plánu s existujúcimi relevantnými dokumentami na 
národnej a regionálnej úrovni 

• dostupnosť a kvalita relevantných údajov pre zostavenie akčného 
plánu  

• prehľad relevantných zrealizovaných iniciatív/projektov/aktivít 
mesta   
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Definovanie strategického rámca akčného plánu 

 
• definovanie strategického rámca - strednodobej/dlhodobej vízie a 

strategických oblastí pre oblasť zmierňovania a prispôsobovania sa 
zmene klímy na území mesta 

• identifikácia priorít mesta v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa 
zmene klímy, napr. využijúc zhodnotenie minulých a súčasných 
klimatických podmienok na území mesta vo vzťahu k výskytu 
extrémnych a nepredvídateľných javov; vyhodnotenie informácií o 
rizikovosti a zraniteľnosti územia; definovanie rizikových/zraniteľných 
oblastí lokalít mesta, kde je možné nepriaznivé dopady zmeny klímy 
očakávať, identifikácia neistôt (napr. nedostatok relevantných údajov) 
a pod. 

Stanovenie cieľov a aktivít akčného plánu 

 • definovanie cieľov pre jednotlivé strategické oblasti, príp. sektory, 
vrátane predpokladaných/ plánovaných konkrétnych opatrení a aktivít 

• plánovaný/ predpokladaný spôsob financovania opatrení/aktivít, 
časový horizont ich plnenia, míľniky realizácie jednotlivých aktivít, 
indikátory (merateľné ukazovatele), riziká spojené s plnením 
navrhovaných opatrení v prípade aktivít plánovaných financovať 
z Nórskych grantov je potrebná najvyššia možná miera konkretizácie 

Propagácia akčného plánu a jeho aktivít 

 
• komunikačná stratégia pre propagáciu akčného plánu a distribúciu 

informácií o akčnom pláne, jeho cieľoch, aktivitách a výsledkoch 
(plánované komunikačné kanály a nástroje) 

• identifikácia cieľových skupín komunikačnej stratégie 

Monitorovanie a hodnotenie akčného plánu 

 
• spôsob a periodicita monitorovania plnenia akčného plánu 

• stanovenie kľúčových indikátorov (merateľných ukazovateľov) 
vrátane zdrojov overenia pre monitorovanie plnenia akčného plánu 

• spôsob a periodicita hodnotenia plnenia akčného plánu vrátane 
postupov pre aktualizáciu akčného plánu, ak relevantné 

 

 


