
Pavla Vidanová
odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, MŽP

Jarní škola NSZM
18. 3. 2021

PAKT STAROSTŮ A 
PRIMÁTORŮ PRO KLIMA & 
ENERGII



• Dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se rozhodly na svém území plnit cíle EU 
v oblasti ochrany klimatu a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny 
klimatu

• Cíle Paktu starostů:

• Snížení emisí CO2 (příp. dalších skleníkových plynů) alespoň o 40 % do roku 2030, 
zejména prostřednictvím úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie

• Zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu (např. teplotní 
extrémy, povodně, sucho,…)
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• Výchozí analýza území

• Základní inventura emisí CO2 (Baseline Emission 
Inventory)

• Hodnocení rizik a zranitelnosti vůči dopadům změny 
klimatu (Risk and Vulnerability Assessment)

• Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable 
Energy and Climate Action Plan, SECAP) s návrhem 
opatření na snížení emisí a zvýšení odolnosti

• Realizace opatření

• Monitorovací zpráva o dosaženém pokroku a aktualizace 
SECAP

AKTIVITY 
SIGNATÁŘŮ 
PAKTU
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• Strategický přístup k rozvoji obce dle priorit SECAP; 
racionalizace investic v oblasti energetických úspor a 
adaptačních opatření

• Snižování emisí prostřednictvím úspor energie a využívání 
obnovitelných zdrojů; úspora finančních prostředků

• Vyšší kvalita života obyvatel obce s ohledem na probíhající 
změnu klimatu

• Metodická podpora zpracování SECAP a Monitorovací 
zprávy

• Flexibilita s ohledem na velikost, podmínky a potřeby obcí

• Možnost čerpání finanční podpory na zpracování či 
aktualizaci SECAP

• Přístup k dalším možnostem financování

PROČ SE 
ZAPOJIT DO 
PAKTU?
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• Formální politický závazek – usnesení zastupitelstva obce 
a pověření starosty či primátora podpisem přístupového 
formuláře (Adhesion Form)

• Pověřený pracovník vyplní registrační údaje a nahraje 
vyplněný přístupový formulář na web Paktu

• Obec se stává signatářem Paktu

• K Paktu je možné přistoupit kdykoli, a to buď individuálně 
(tj. jako jedna obec), nebo kolektivně (tj. jako seskupení 
menších obcí, které spolu sousedí)

• Členství v Paktu je zcela zdarma a bez sankcí

JAK SE ZAPOJIT 
DO PAKTU?
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• Výzva č. 7/2020

• Příjem žádostí do 30. 7. 2021

• Celková alokace: 10 mil. Kč

• Podpora na jeden projekt: 250 tis. až 2 mil. Kč

• Předmět podpory:

• Zpracování, příp. aktualizace SECAP (podpora 80 % 
celkových způsobilých výdajů)

• Osvětové aktivity (podpora 80 % CZV)

• Personální kapacity (podpora 50 % CZV)

• Možnost individuálního i kolektivního zapojení (DSO, MAS)

• Podmínka žádosti o podporu: členství v Paktu

• https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=87

• https://www.paktstarostuaprimatoru.eu

MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ

NÁRODNÍ 
PROGRAM 
ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
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DĚKUJI ZA POZORNOST

PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY


