
 

 

Klíčové výsledky 

 

Na procesu vytváření „Plánu 

Regionální ochrany klimatu ve 

Štýrsku“ se podílelo 150 lidí, 

včetně zástupců místních 

úřadů a sdružení místních 

orgánů, občanů, 13 zájmových 

skupin a 46 nevládních a 

neziskových organizací 

 

 Rakousko – Kolektivní definice Štýrského plánu Regionální 

ochrany klimatu 

 

Období: 2009 - trvající 

Téma spolupráce: Vytváření plánů udržitelné 

energie 

Aplikace: Snížení emisí skleníkových plynů 

Téma: Spolupráce na vytváření regionálního 

plánu SEAP

Popis 

V roce 2009 začal Štýrský kraj vytvářet komplexní plánování regionální 

ochrany klimatu. V červenci roku 2010 byl tento plán jednomyslně přijat 

a v současné době je ve fázi realizace. Klade si za cíl umožnit regionu 

dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů a zvýšit své zdroje 

obnovitelných energií, ale také se zaměřuje na impulsní inovaci a 

podporu sociální a ekonomické struktury odolné vůči budoucím krizím. 

Plán na ochranu klimatu byl vyvinut s perspektivou do roku 2020-2030 

za pomoci široké spolupráce s řadou zúčastněných stran. Stanovuje 

závazné cíle pro energetické účely spojené s činností v regionu a 

související emise především s odvětví dopravy a stavebnictví, na něž se 

nevztahuje systém pro obchodování s emisemi. Cíle jsou stejné jako cíle 

státního plánu, snížit emise o 16 % do roku 2016 a o 28 % do roku 2030 

ve srovnání s rokem 2005. Scénář má však přísnější inovační cíle, jeho 

ambice jsou snížit emise o 33 % do roku 2020 a o 49 % do roku 2030. 

Jedním z nejvýznamnějších aspektů této iniciativy je postup spolupráce 

(zahrnuje vnější i vnitřní subjekty). Vnější subjekty (zástupci obcí, 

politické, ekonomické a administrativní oblasti) dali své příspěvky do 

plánu během zasedání a seminářů v letech 2009 a 2010. Jejich vstupy 

byly začleněny v průběžných zprávách, které dali základ pro rozvoj 

plánu. Paralelně s tím se zúčastněné strany angažovali v procesu 

celých řad tematických workshopů v několika odvětvích (budovy, 

mobilita, výroba, dodávky energie, životní styl), jehož výsledky byly 

vzaty v úvahu i při vypracování plánu. 

Plán počítá asi s 280 opatřeními v rámci 26 balíčků v následujících 

oblastech, stavebnictví, doprava, zemědělství a lesnictví, nakládání 

s odpady, výroba, zásobování energií a životní styl. 

 

 

Kontext/pozadí 

Štýrský plán ochrany klimatu se 

nachází v kontextu evropské 

energetiky a klimatu a zaměřuje se 

na řešení svých cílů 20-20-20 na 

regionální úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zúčastnění partneři – správa 

Kromě zúčastněných stran zapojených do procesu, plán rozvoje 

zahrnoval širokou škálu interních oddělení (34) v regionu. 

Interní oddělení kraje se v současné době zabývá sledováním a 

prováděním plánu. 

Dosažené výsledky 

Podle poslední zprávy o provádění, bylo na konci roku 2012 dokončeno 

6 opatření (11 %) z plánu a většina aktivit na ochranu klimatu (84 %) jsou 

v současné době v realizaci. Zbývajících 5 % je v přípravě. 

Již z první zprávy o provádění (2011) bylo zřejmé, že plánovaná opatření 

nebudou stačit ke splnění cílů pro rok 2020. Z tohoto důvodu bylo ve 

spolupráci s odborníky a útvarem zodpovědným za ochranu klimatu 

identifikováno další 64 opatření. Tyto akce budou prováděny v druhé 

realizační fázi, která začala v roce 2014. V této druhé fázi je 6 opatření 

dokončených a dalších 44 jsou dlouhodobé projekty, 32 opatření je 

v realizaci a 27 opatření je stále v přípravě. 

Poučení a faktory úspěchu 

Tento proces se osvědčil při zapojení interních oddělení regionu i při 

shromažďování různých vstupů z několika zúčastněných stran, které 

nyní navíc představují síťovou základnu pro pokračování v provádění 

plánovaných opatření. 

 

Podobné iniciativy 
 

Nejlepší příklady: 

 Regionální energetická strategie v oblasti Rhein-Neckar 

(Německo) 

 „Změna klimatu a udržitelný rozvoj“ Řídící výbor a metropolitní 

oblast Norimberk (Německo) 

 ISEAP, Saare County Government (Estonsko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

 
Axel FINGER  

Energy-Planning  

Rhine-Neckar 

Metropolitan Region  

axel.finger@vrrn.de  

 

Website:  

www.energie-rhein-

neckar.com/regionales-

energiekonzept.html 


