
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Charta 

Misia „Adaptácia na zmenu klímy“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Sekretariát misie vyhodnotí zapojenie regiónov a komunít, ako sú 
miestne orgány, na základe odpovedí a dôkazov poskytnutých v prieskume EÚ. 
Na základe toho budú regióny a miestne orgány pozvané, aby podpísali chartu 
misie. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionAdaptationRegions2022


 

Prečo sa zapojiť do misie? 
 
Dodržiavaním tejto charty a úsilia vynaloženého v rámci misie “Adaptácia na zmenu klímy” sa 

váš región stane súčasťou komunity postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a bude mať 

možnosť nadviazať kontakty a vymieňať si skúsenosti s ostatnými regiónmi a komunitami 

v Európe.  

Každoročné misijné fórum bude stimulovať  diskusiu, zdieľanie skúseností, zhodnotí spoločný 

pokrok pri dosahovaní cieľov misie a prispeje k riadeniu jej činností.  

Podpísaním charty získate aj prístup k službám platformy na vykonávanie misie, ktorá začne 

fungovať začiatkom roka 2023. Tie budú zahŕňať:  

 pomoc s prístupom k poznatkom a metódam v oblasti posudzovania klimatických rizík, 

 prístup k príkladom najlepších postupov z iných regiónov a k informáciám o najnovších 
výsledkoch výskumu,   

 podporu pri prepájaní týchto príkladov a výsledkov výskumu s miestnymi adaptačnými 

plánmi, plánmi realizácie alebo spôsobmi adaptácie, 

 prístup k nástrojom, príkladom a najlepším postupom pre interakciu a zapojenie občanov, 

 poradenstvo o možných verejných a súkromných zdrojoch financovania adaptácie. 

 

 

Ako sa môžete zapojiť?  

Zástupcovia regiónov a komunít, ako sú miestne orgány, budú signatármi charty misie.  

Charta nie je záväzná. Jej podpísaním však vyjadrujete ochotu spolupracovať a zosúladiť 

svoje zámery s ostatnými signatármi, mobilizovať zdroje a rozvíjať aktivity vo svojom regióne 

na dosiahnutie cieľov v oblasti adaptácie.  

Chartu môžu schváliť aj iné subjekty, ako sú výskumné inštitúcie, podniky alebo mimovládne 

organizácie, aby deklarovali svoju podporu misii.  

 

Ďalšie informácie 

Ďalšie informácie získate na adrese EU-CLIMATE-ADAPTATION-MISSION@ec.europa.eu. 
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Charta misie 

 
Ja, dolupodpísaný, zastupujem región alebo miestny orgán, ktorý má potrebu 
prispôsobenia sa na zmenu klímy.    
 
Orgán, ktorý zastupujem, sa zaviazal, že do roku 2030 sa bude usilovať o odolnosť proti 
zmene klímy.  
 
Orgán, ktorý zastupujem, sa zaviazal posilniť regionálne a miestne adaptačné úsilie 
zapojením občanov do rozhodovacieho procesu a stimuláciou investícií z verejných 
a súkromných zdrojov. 
 
Orgán, ktorý zastupujem, je ochotný prijať niektoré z týchto opatrení na vytvorenie 
podmienok na dosiahnutie odolnosti proti zmene klímy a na podporu misie “Adaptácia 
na zmenu klímy”: 
 

 využiť najlepšie dostupné poznatky na vykonávanie posúdení klimatických rizík v našom 
regióne a zabezpečiť, aby mal každý prístup k výsledkom, 

 využiť tieto poznatky na podporu občanov, podnikateľov, vedcov a tvorcov politík pri 
navrhovaní a realizácii opatrení na adaptáciu na zmenu klímy,  

 navrhnúť spôsoby, akými sa naše regióny stanú do roku 2030 odolnými proti zmene klímy, 

 zapojiť občanov do rozhodovania a umožniť im zúčastniť sa na testovaní alebo 
posudzovaní rôznych riešení zameraných na adaptáciu, 

 mobilizovať zdroje a rozvíjať aktivity v našom regióne na dosiahnutie cieľov v oblasti 
adaptácie, 

 podporiť ukážky a zavádzanie riešení na adaptáciu na zmenu klímy, 
 

 zúčastňovať sa na výmene skúseností a spolupráci s inými regiónmi,  
 

 zhodnotiť spoločný pokrok pri dosahovaní cieľov misie a prispieť k úprave jej smerovania 
a riadiť jej činnosti.  

 
 
 


