100 klimaticky neutrálnych miest
do roku 2030
Misia občanov a pre občanov

Neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho
rámcového programu Horizon Europe (2021-2027)
budú európske výskumno-inovačné misie,
ktorých cieľom je dosiahnuť riešenia pre päť
najväčších výziev, ktorým čelí naša spoločnosť.

Čo sú misie?

Misia je oveľa viac ako tradičný program v oblasti výskumu
a inovácií. Je to portfólio medzidisciplinárnych činností so
zameraním na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho a
merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má konkrétny vplyv na spoločnosť a tvorbu politík. Misie si stanovujú
realistické ciele založené na dopade a snažia sa mobilizovať
zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi odbormi a typmi
výskumu a inovácií. Časť rozpočtu na ich plnenie bude priamo
pokrytá cez program Horizon Europe, v rámci ktorého budú mať
svoju osobitnú časť pracovného programu.
Každá misia má misijnú radu zloženú z 15 špičkových
odborníkov a vedcov z celej Európy, ktorej úlohou je identifikovať jednu alebo viac konkrétnych misií, ktoré budú pokrývať
súbor akcií a odporúčaní. Do samotnej tvorby misií sú a budú
priamo zapojení aj občania a to v nepretržitom procese
navrhovania, monitorovania a hodnotenia misií.

Ciele misie
Misia v tejto oblasti podporí, spropaguje a predstaví 100
európskych miest v ich systémovej transformácií na
klimaticky neutrálne do roku 2030 a urobí z týchto miest
centrá experimentov a inovácií pre všetky mestá.

100 klimaticky neutrálnych miest do roku
2030
Mestá síce pokrývajú len približne 3% zemskej pevniny, no
produkujú až 72% všetkých globálnych emisií skleníkových
plynov. Okrem iného mestá rýchlo rastú a podľa odhadov v nich
bude do roku 2050 žiť až 85% Európanov. Klimatickú krízu
preto musia naliehavo riešiť mestá zapojením občanov,
ktorí sú nielen politickými aktérmi v riadiacej štruktúre,
ale aj používateľmi, výrobcami, spotrebiteľmi a vlastníkmi
či už budov alebo dopravných prostriedkov.
Misia navrhuje systémovú transformáciu, ktorá presahuje
obvyklý prístup zhora nadol a nahrádza ho horizontálnou
koordináciou zainteresovaných strán a občanov v meste, ktorí sa
spoločne dohodnú na vízii, cieľoch a synergiách, ktoré povedú k
novým klimatickým riešeniam.
Pre naplnenie cieľov misie bude nevyhnutný nový model
mestského riadenia, ktorý bude súčasťou systémovej transformácie spoločne so strategickým, holistickým a dlhodobejším
prístupom k investovaniu do klimatických opatrení.
V rámci misie podpíše 100 vybraných miest "klimatickú
zmluvu", ktorá bude kľúčovým mechanizmom poskytovania podpory mestám formou vyššej inovácie, lepšej
regulácie a integrovaného financovania. Súčasťou zmluvy
bude aj aktívnejšia úloha občanov a podpora ich platforiem pri
rozvoji a implementácií systémových opatrení a inovačného
konceptu v celom hodnotovom reťazci investícií mesta. Hlavnými
kritériami pre výber miest budú ambície, odhodlanie, kapacita a
zapojenie občanov, ako aj vyvážené geografické zastúpenie a
úroveň pripravenosti miest.
Výsledkami týchto miest v rámci misie sa budú môcť inšpirovať
ďalšie európske mestá a spoločne tak prispievať k napĺňaniu
cieľov klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

Zapojte sa aj Vy do tvorby nových klimatických riešení prostredníctvom Vašich miest!
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