Horizont Európa
Misia Adaptácia na
zmenu klímy
Klimaticky odolná Európa

Akcelerácia prechodu
na klimaticky
pripravenú a odolnú
Európu

Vízia
Zmena urgentnej výzvy adaptácie
na zmenu klímy na príležitosť na
zvýšenie odolnosti Európy, jej
pripravenosti a spravodlivosti

• Dlhodobá vízia stratégie adaptácie na zmenu klímy : V roku 2050 sa Európska únia
môže prispôsobiť neodvrátiteľným dopadom zmeny klímy a stať sa odolnou

• Vízia misie Klimaticky odolná Európa: Do roku 2030 urýchliť inteligentné a systémové
transformácie na odolnosť voči zmene klímy

Ciele
Build
resilience

upscaling solutions that
trigger transformations

100 demonstrators

Accelerate transition
to a resilient future
200 communities and regions

designing of vision and innovation pathways
and developing enabling conditions
and solutions

Prepare Europe for climate disruptions
all citizens, communities and regions in

better understanding, preparing for and managing
climate risks such as heatwaves, forest fires,
droughts, floods, storms and diseases

Pripraviť Európu
Misia bude podporovať občanov, spoločenstvá a regióny:

• podporovať lepšie pochopenie expozície klimatickým rizikám
poskytovaním
prístupu
k
zrýchleným
hodnoteniam
klimatických rizík a posilňovaním existujúcich systémov
včasného varovania;
• uľahčovať prijímanie plánov riadenia klimatických rizík a
komunitných núdzových plánov;

• zabezpečiť, aby komunitná infraštruktúra bola bezpečná a
základné služby funkčné a prístupné za kritických podmienok

Akcelerácia prechodu
Cieľ:
Do roku 2030 si 100
európskych spoločenstiev
a regiónov vypracuje
svoju vlastnú
transformačnú víziu;
spoluvytvorené adaptačné
cesty; spoločne navrhnuté
a testované riešenia, ktoré
sa dajú uplatniť; a
vytvorili priaznivé
podmienky pre
spoločenské
transformácie.

Misia bude podporovať občanov, komunity a regióny :
• navrhovať víziu a ciele a budovať konsenzus okolo
transformatívnych sociálnych zmien zakotvených v
odolnosti voči zmenám klímy;
• spoluvytvárať adaptačné cesty a definovať možné
trajektórie politických a inovačných opatrení na
splnenie vízie,
• spoluvytvárať a testovať realizovateľné riešenia a
zdieľať vzdelávanie v rámci komunít a regiónov a
medzi nimi;
• vytvárať priaznivé
transformácie

podmienky

pre

spoločenské

Budovanie odolnosti
Cieľ:
Do roku 2030 rozšíriť 100
hlbokých demonštrácií
realizovateľných riešení,
ktoré spustia spoločenskú
transformáciu a vytvoriť
hlbšiu odolnosť

Misia rozšíri uplatniteľné riešenia spúšťajúce spoločenské
transformácie prostredníctvom 100 hlbokých prejavov
odolnosti,
budovanie odolnosti v jednotlivých regiónoch a
komunitách so zameraním na kľúčové komunitné
systémy;
vytvárať cezhraničnú hodnotu, budovanie odolnosti a
vytváranie zdieľanej hodnoty v rámci cezhraničných
systémov a služieb;
podporovať systematické a na občana
hodnotenie, meranie dosiahnutého pokroku,

zamerané

hodnotenie dosiahnutého pokroku a komunikácia o
procesoch a výsledkoch

Priaznivé prostredie
Prístup k dátam,
poznatkom a
digitálnym službám
miestne ekonomiky,
lokálne prírodné
zdroje
Inkluzívny a
spravodlivý prechod

zdieľané
vzdelávanie a
súdržnosť politík

Kľúčové komunitné systémy
Komunitná a
spoločenská
infraštruktúra
Zdravie a kvalita
života
Príroda, biodiverzita a
ekosystémové skužby
Voda
Vidiecka krajina a
potravinové
systémy

Intervenčná logika
Cieľ 1: Príprava a plánovanie klimatickej odolnosti
Všetky regióny a komunity
Krok 1: Lepšie porozumenie klimatických. rizík
• Posilnenie znalostných uzlov vrátane Climate ADAPT (EEA) a the Risk Data
(DRMKC)
• Rozvoj a podpora European Climate Risk Assessment Framework
• Poskytovanie služieb, inovácií a iniciatív pre začlenenie digitálnych, a klimatických
služieb a opatrení na zvýšenie odolnosti

Intervenčná logika
Cieľ 2: Akcelerácia transformácie ku klimatickej odolnosti

Rozsah: Do roku 2030 [100+] regiónov vybraných prostredníctvom opakujúcich sa HE
výziev, urýchlilo svoju transformáciu na odolnosť voči zmene podnebia.
Krok 2: Mobilizácia podpory a začlenenia
• vytvoriť miestne riadiace štruktúry na riadenie transformácie
Krok 3: Formulácia vízie a transformačné cesty k odolnosti voči zmene podnebia

• formulovať vízie budúcnosti odolnej voči zmene klímy a cesty k jej dosiahnutiu
Krok 4: Organizácia inovácií a testovanie transformačných riešení

• podporovať experimentovanie, inovácie a testovanie transformačných riešení

Intervenčná logika
Cieľ 3: Preukázanie systémových transformácií na odolnosť voči zmene klímy

Rozsah: Do roku 2030 najmenej 50 demonštrácií systémových transformácií na
regionálnej a medziregionálnej úrovni
Krok 5: Tvorba vplyvu na rôznych úrovniach
• stimulovať rozsiahle nasadenie testovaných riešení odolnosti proti zmene klímy a
transformáciu systémov zásobovania a podporných podmienok s cieľom dosiahnuť
ciele vízie budúcnosti odolnosti.
• Krok 6: Tvorba cezhraničnej hodnoty
• podporovať demonštračné projekty odolnosti proti zmene klímy bez hraníc vo
viacerých európskych regiónoch

Rozpočtová a finančná stratégia
Predpoklady:
• HE: 1 mld Eur za Misiu pre
R&I, koordináciu, facilitáciu

• Ostatné fondy:
- ERDF, ESF+, EAFRD, LIFE,
- národné zdroje
- privátne financie
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