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Dva uhly pohľadu - mitigácia

• Jednou z aktivít projektu CLIMADAM je vypracovanie modelu udržateľnej dopravy. 

• Najpodstatnejším výsledkom má byť zníženie emisií skleníkových plynov zredukovaním 

individuálnej dopravy. Preto ide o aktivitu zameranú na zmierňovanie klimatickej zmeny. 

• V prípade emisií skleníkových plynov je pravdepodobné, že ak sa správanie spoločnosti 

nezmení, samotná klimatická zmena bude mať v budúcnosti stále negatívnejšie dopady na 

spoločnosť, ekonomiku a prírodu. 



Dva uhly pohľadu - adaptácia

• Súčasťou projektu je príprava adaptačnej stratégie pre Zakarpatskú oblasť. 

• Adaptačná stratégia sa venuje znižovaniu citlivosti na dopady klimatickej zmeny a 

zlepšovaniu adaptačnej kapacity, nevenuje sa zmierňovaniu klimatickej zmeny. 

• Základom stratégie bude návrh opatrení v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti 

a pre ekonomiku. 

• V Košickom kraji je potrebné rozpracovať adaptačné opatrenia na miestnej úrovni, čo sa 

odskúša v povodí rieky Roňavy. 



Hlavné ciele

• Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré 

zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a o adaptačných opatreniach. 

• Projekt je cielený aj na posilnenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce. Výstupy 

budú vypracované v spolupráci zástupcov ukrajinských a slovenských verejných organizácií 

na regionálnej úrovni. 

• Aktivity majú súvis s dobrou správou vecí verejných – zmena klímy si vyžaduje systémový 

prístup zo strany verejných inštitúcií. Vypracovanie stratégie má byť založené na participácii 

zainteresovaných. 



Projektové aktivity

AKTIVITA 1  - Adaptačná stratégia a jej uplatňovanie na miestnej úrovni v kontexte verejnej 

integrity a transparentnosti 

• Stratégia adaptácie na zmenu klímy pre región Zakarpatia (UA) 

• Komplexná štúdia integrovanej ochrany povodia Roňavy 

AKTIVITA 2 - Regionálna a cezhraničná doprava ako vysoko nákladový sektor, zohľadňujúca 

potrebu zvýšiť efektívnosť a transparentnosť v tejto oblasti 

• Harmonizácia dopravných systémov Košického samosprávneho kraja a Zakarpatia

• Model trvalo udržateľnej dopravy pre Užhorod 

• Vypracovanie projektov jednotlivých dopravných uzlov a opatrenia na implementáciu koncepcie 

AKTIVITA 3 - Zvyšovanie povedomia 



Základné informácie

Projekt podporený z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky

• Programová oblasť: Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca 

• Trvanie projektu: 25.9.2020 – 30.4.2024 

• Miesto realizácie projektu: Zakarpatská oblasť a Košický samosprávny kraj



Projektoví partneri

• Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice

• Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry 

• Partner 2: Košický samosprávny kraj

• Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa

• Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu
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