
 

 

 

 Švédsko – „Klimatická rada“ 

 

Období: 2011 - trvající 

Téma spolupráce: Vytváření plánů udržitelné 

energie / Zapojení zúčastněných stran do 

energetických plánů/ Zmírňování změny klimatu

Aplikace: Energetická účinnost / Výroba 

energie z obnovitelných zdrojů / 

Přizpůsobování se změně klimatu/Udržitelná 

doprava a mobilita 

Téma: Spolupráce na vytváření regionálních 

plánů SEAP / Zapojení zúčastněných stran

Popis 

„Klimatická rada“ („Klimatrådet“) je víceúrovňová správní iniciativa, 

která vznikla v roce 2011. Kde členové kraje Jönköping mají za úkol 

uceleně komunikovat v zájmu společného cíle prokázání soběstačnosti 

kraje v oblasti energetiky do roku 2050. 

Této radě předsedá krajský primátor Minoo Akhatarzand a sestává se 

z 50 členských organizací (politických, obchodních a všech krajských 

obcí). 

„Klimatická rada“ je organizována do čtyř zájmových skupin, které mají 

za úkol identifikovat a navrhnout společná prioritní opatření pro roky 

2015-2020, se zaměřením na: 

 Energetickou účinnost, spotřebu a životní styl 

 Dopravu a plánování 

 Obnovitelnou energie, zemědělství a lesy 

 Adaptaci na klimatické změny 

Tyto skupiny jsou řízeny prostřednictvím „hodnotící komise“ (krajská a 

regionální rada, Švédská dopravní správa, Švédské armádní síly a místní 

obchodní zástupci) ta splňuje požadavek je připravit několik týdnů před 

každým zasedáním skupiny. Prioritní opatření jsou probrány během 

zasedání, které je svoláno čtyřikrát do roka a řídí jej krajský úřad. Celé 

zasedání je poté publikováno prostřednictvím krajských internetových 

stránek. 

„Klimatická rada“ také založila komunikační skupinu, která pořádá 

informační kampaně pro koordinaci občanů v Krajské energeticko-

klimatické strategii. Pro tuto komunikaci je používáno několik možností: 

 Magazín + E 

 Roční konference klimatických změn 

 Klimatické ceny, které oceňují nejlepší iniciativy v oblasti 

energetiky a klimatu prováděny v kraji 

 Klimatický týden, iniciativa sdílení znalostí v inovacích, 

osvědčených postupech a zvýraznění a prezentace 

pokrokových organizací zabývajících se energetikou a 

změnami klimatu. 

 

Kontext/pozadí 

„Klimatická rada“ byla založena se 

zaměřením na podporu realizace 

Klimatické a energetické strategie 

kraje Jönköping. Ta byla schválená 

v roce 2010, strategie předvídá 

opatření do roku 2014, takže 

klimatická rada se zabývá 

definováním následujících cílů a 

strategií do roku 2020. 

Zúčastnění partneři –správa 

 Krajský úřad v Jönköpingu, krajská 

rada kraje Jönköping a regionální 

rada kraje Jönköping 

 Městské úřady (Jönköping, 

Gnosjö, Vetlanda, Aneby, 

Värnamo,Habo) 

 Združení zemědělců v regionu 

Jönköping 

 Švédská dopravní správa jižního 

regionu 

 Švédská lesní správa, oblast 

Highland 

 Nadace univerzity Jönköping 

 Několik firem a společností 



 

 

 

Financování a cena 

Tato iniciativa je financována Švédskou energetickou Agenturou. 

Dosažené výsledky 

„Klimatická rada“ debatovala, rozhodla a podpořila realizaci několika 

akcí ve čtyřech zájmových oblastech. Během svého prvního roku 

pomocí zájmových skupin úspěšně domluvila okolo 30 návrhů na akce, 

8 z nich jsou nyní pod realizací a zodpovědností stran, 4 opatření 

vyžadují více rozsáhlou podporu od stran a tak čekají na opětovné 

schválení. 

Tato opatření jsou nadále sledována během jejich realizačních 

procesů a poté je vyhodnocena jejich účinnost k přispívání na 

soběstačnosti kraje. Tyto výsledky jsou publikovány na webových 

stránkách www.klimatrade.se a jsou pravidelně aktualizovány. Poslední, 

ale jistě ne úplné, hodnocení pomáhá partnerům vytvořit pobídky na 

opatření na zmírnění změny klimatu. 

Poučení a faktory úspěchu 

Závazek s rozhodovací pravomocí a to zejména primátora, který 

převzal vedení této „klimatické rady“ se ukázala být klíčovým faktorem 

úspěchu této iniciativy. Základní hodnoty rady jsou spojeny s tím že 

„chytré klima“ je řízené a je to příklad odpovědnosti. 

Využité místních znalostí, řešení místních potřeb a hledáním odhodlání 

zúčastněných stran k dosažení společné vize pro kraj je také klíčem na 

vytváření spolupráce. 

Pravidelné a transparentní zveřejňování kvalitativních údajů, umožňuje 

všem zúčastněným stranám sledovat pokrok provedených opatření, 

podporuje dlouhodobý záměr. Předkládaná data nabízí jasnější a 

komplexnější pohled na situaci. 

Rada navíc uznala výhodu ve vyváženém zastoupení mužů a žen, jejž 

potvrzují studie v soukromém sektoru. Proto je podíl mužů a žen 53 % ku 

47 %, celkově pak radu tvoří asi 15 % obyvatel kraje. 

V rámci tohoto společenství odpovídá každý partner sám za své vlastní 

akce. 

 

Podobné iniciativy 
 

Nejlepší příklad: „Změna klimatu a udržitelný rozvoj, Metropolitní region 

Norimberk, Německo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setkání „Klimatické rady“ 

 

 
 

 
Město Jönköping 

 

 

 

 

Kontakt 

 
Andreas OLSSON  

County Administrative 

Board Jönköping  

Energy and climate 

strategist  

Andreas.Olsson@lansstyre

lsen.se  

  

Website:  

http://klimatradet.se/  
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