„Klimatická neutralita je voľba,
ktorá bude mať vplyv na všetky
hospodárske odvetvia“

Rozhovor s Chiarou Gallaniovou, zástupkyňou
starostu Padovy, Taliansko, víťazom ceny Dohovoru
primátorov a starostov „Mesto v centre pozornosti“.
[Dohovor primátorov a starostov – Európa:] Vaše mesto kladie silný dôraz na adaptáciu
na dopady zmeny klímy. Niektorí dokonca označujú Padovu za „laboratórium
odolnosti“. Aký prvý krok mesto podniklo v tomto smere a prečo?
Mesto Padova má zmierňovanie a adaptáciu na zmenu klímy vo svojom politickom
programe už mnoho rokov. Táto cesta začala pred dvomi desiatkami rokov, konkrétne v
roku 1999 schválením prvého Mestského energetického plánu, a vyvrcholila v roku 2021
schválením SECAP.
Od zapojenia do iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov v roku 2010 to správa
mesta používala ako príležitosť ukázať svoje kroky, vymieňať si osvedčené postupy a
podeliť sa o nové výzvy s rovnako nastavenými mestami v celej Európe. Ďalší krok nastal
v roku 2016, keď sme rozšírili usmernenia pre program Odolná Padova, čo bol spoločný
podnik s Benátskou univerzitou s cieľom pokračovať ďalej na základe adaptačného
plánu.
V roku 2017 bol spustený projekt LIFE Veneto ADAPT, ktorý financovala EÚ, so zámerom
vytvoriť metodológiu a prevádzkové nástroje ako povzbudenie pre mestá adaptovať sa

na zmenu klímy a optimalizovať a zlepšovať kapacity miestnych úradov, aby mohli
reagovať na extrémne udalosti.
Náš SECAP zahŕňal v rôznych fázach množstvo verejných aj súkromných subjektov, a to
od analýzy stavu až po identifikovanie opatrení a spojenie síl s inštitučnými partnermi a
zainteresovanými osobami v miestnom procese Agenda 21.
Čo ste identifikovali ako hlavné prekážky pri vašich lokálnych snahách ohľadne
klímy a energie?
Padova musela už viackrát, a za posledné roky čoraz častejšie, čeliť extrémnym
klimatickým udalostiam ako sú búrky a vlny horúčav, ktoré priniesli značné škody
obyvateľom, priemyslu, verejnej infraštruktúre a takisto lesnému dedičstvu mesta.
Správa mesta uznala túto výzvu v podobe zmeny klímy a hľadala spôsoby, ako ju
premeniť z hrozby na príležitosť. Veľa práce za posledné roky sme obetovali
posilňovaniu kapacít na zmiernenie a zamedzenie dopadov extrémnych udalostí a na
to, aby bola oblasť menej zraniteľná.
Jednou z hlavných prekážok lokálneho záväzku voči klíme a energii bola fragmentácia
dostupných zručností na rôznych oddeleniach mesta: mnohé pracovali na zmiernení a
adaptácii, ale chýbali im spoločné ciele a skutočná spolupráca pri nastavovaní nových
projektov a definovaní budúcnosti mesta. Preto SECAP obsahoval konkrétne opatrenie
na založenie viacsektorovej pracovnej skupiny a kancelárie, ktorá má na starosti
medziúsekovú tému adaptovania sa na zmenu klímy, koordinovanie implementácie
opatrení a schvaľovanie nových partnerstiev a memoránd porozumenia s verejnými a
súkromnými subjektmi.
Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do ceny Dohovoru primátorov a starostov o Mesto
v centre pozornosti?
Účasť na cene Dohovoru primátorov a starostov bola príležitosťou pre správu mesta,
ako upriamiť pozornosť na doteraz vykonanú prácu a zlepšiť dôveryhodnosť a silu
plánu. Získanie ceny znamenalo, že mnohé lokálne subjekty a mestské oddelenia začali
veriť v dôležitosť tohto nástroja a zdieľať spoločné ciele na základe dlhodobej
perspektívy.
Ako vidíte Padovu v roku 2050?
Správa si stanovila ambiciózne ciele: do roku 2030 znížiť emisie meniace klímu na území
mesta o 55 % a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Táto výzva zahŕňa mesto
aj všetky miestne verejné a súkromné subjekty, obyvateľov nevynímajúc. Klimatická
neutralita je voľba, ktorá bude mať vplyv na všetky hospodárske odvetvia a bude
zameraná na všetky plány a regulácie mesta. Medzi príklady patrí Mestský plán, Zelený

plán a Mestský plán pre udržateľnú mobilitu, ktorý je momentálne vo fáze navrhovania
a bude obsahovať a integrovať politiky trvalej udržateľnosti zamerané na zníženie
spotreby energie a zlepšenie odolnosti mesta.

Táto ilustrácia, ktorú vytvorila spoločnosť "Słucham i rysuję", bola ponúknutá mestu Padova, ktoré bolo v roku 2021 vybrané za
víťaza súťaže "Covenant of Mayors -Europe Awards". Kliknutím si stiahnete obrázok v HD!

Plán je rozdelený na 116 opatrení, ktoré pokrývajú šesť tém:
•
propagácia obnoviteľných zdrojov;
•
efektivita verejných a súkromných budov;
•
trvalo udržateľné riadenie sietí a infraštruktúry;
•
posilnenie mäkkých služieb mobility a miestnej hromadnej dopravy;
•
konsolidovanie nízkouhlíkového hospodárstva;
•
plánovanie inkluzívneho a odolného mesta.
Ide o náročný cieľ. Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 znamená úplnú
premenu toho, ako sa vyrábajú tovary a ako sa ponúkajú služby, radikálnu zmenu
výberov o spotrebe, život v efektívnejších domovoch, ktoré dokážu vyrobiť potrebnú
energiu z obnoviteľných zdrojov, a dopravu s nízkym environmentálnym dopadom
alebo použitím inteligentných a zdieľaných systémov mobility. To sú veci, na ktorých
správa mesta pracuje a ku ktorým smeruje.

