Príloha č. 2
Popis úloh a činností jednotlivých členov Regionálnej platformy
Košický samosprávny kraj bude iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom
Regionálnej platformy. Sprostredkuje vzájomnú komunikáciu, odovzdávanie informácií a
šírenie pozitívnych skúseností medzi partnermi projektu a umožní transfér možnej aplikácie a
realizácie pilotných projektov, resp. uplatňovania nových investičných mechanizmov.
Energetický klaster bude plniť nasledujúce úlohy:
nadnárodná úroveň:
• účasť na NET CoM website v pozícii regionálnej podpornej štruktúry,
• účasť na poradných výboroch projektových partnerov (Steering Committe),
• príprava a predkladanie priebežných národných správ a záverečnej správy,
• identifikácia a benchmarking metód a nástrojov, mechanizmov realizácie cieľov
Dohovoru
národná úroveň:
• napĺňanie, koordinácia a podpora aktivít zadefinovaných v štruktúrach národnej
úrovne, účasť v štruktúrach Národnej platformy Dohovoru (ďalej len NP)
• aktívna účasť na stretnutiach NP
• participácia na príprave akčných plánov v rámci NP
• aktívna účasť na stretnutiach diskusného fóra NP
• identifikácia a implementácia metód a nástrojov realizácie cieľov Dohovoru
• participácia pri príprave a organizácii stretnutí NP
regionálna úroveň:
• napĺňanie, koordinácia a podpora aktivít zadefinovaných v štruktúrach regionálnej
úrovne,
• príprava akčných plánov v rámci Regionálnej platformy Dohovoru (RPD)
• príprava diskusného fóra, organizácia emailovej komunikácie
• identifikácia a implementácia metód a nástrojov, mechanizmov realizácie cieľov
Dohovoru
• organizovanie, koordinácia a moderovanie stretnutí RPD „mítingov“
• šírenie informácií a propagačných materiálov Dohovoru a adaptácia ich obsahu
vnímaniu na regionálnej úrovni,
• zabezpečenie podpory pre súčasných a potenciálnych signatárov Dohovoru
• podieľanie sa na organizácii verejných podujatí jednotlivých členských a
spolupracujúcich obcí a miest a ďalších partnerov s cieľom zvyšovať povedomie
verejnosti
• pomoc pri šírení informácií o úlohe podporných štruktúr a podieľanie sa na výmene
skúseností medzi členmi - signatármi Dohovoru a pristupujúcimi kandidátmi
• plnenie úlohy hlavného sprostredkovateľa pre členov a signatárov Dohovoru s
Kanceláriou Dohovoru (DG ENER)
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Zástupcovia miest a obcí (mikroregiónov) - cieľová realizačná skupina, členovia
Energetického klastra a signatári Dohovoru
Siete a združenia orgánov miestnych samospráv sú hlavnými katalyzátormi rastu a propagácie
Dohovoru. Ich rozsiahle znalosti miestnych a národných špecifík a súvislostí z nich robia
nenahraditeľných sprostredkovateľov medzi kanceláriou Dohovoru a signatármi.
Zástupcovia miest a obcí sú hlavnými prijímateľmi informácií a organizačnej a finančnej
podpory a zároveň realizátormi programových cieľov Dohovoru. Podieľajú sa na vlastných
pilotných modeloch a transfére negatívnych a pozitívnych skúseností.
Štruktúru Regionálnej platformy Dohovoru primátorov a starostov v KSK budú ďalej tvoriť
tzv. Podporovatelia, ktorí budú kľúčovými hráčmi.
Podporné štruktúry s odbornými znalosťami o regulačnom, právnom a finančnom rámci,
v ktorom fungujú – či už na národnej, regionálnej alebo celoeurópskej úrovni – majú ideálnu
pozíciu na to, aby signatárom poskytovali na mieru ušité poradenské služby a aby
identifikovali možné synergické efekty s existujúcimi iniciatívami.
Tvoria ich:
• inštitúcie (orgány) regionálnej a miestnej štátnej správy rezortov
• výskumné centrá, vysoké školy, univerzity
• profesné odborné agentúry, inštitúcie pôsobiace na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni (v rámci KSK)
• miestne a regionálne energetické agentúry a agentúry regionálneho rozvoja
• finančné inštitúcie – banky, poisťovne, nadácie, fondy, donory - prostredníctvom
regionálnych organizačných štruktúr
• mimovládne organizácie – regionálni a miestni lídri
• súkromný podnikateľský sektor
• odbory – profesné asociácie
Aby signatári Dohovoru premietli svoj politický záväzok do konkrétnych opatrení a projektov
musia po pristúpení k Dohovoru predovšetkým:
• vytvoriť adekvátne administratívne a technické štruktúry, spolufinancované
z technickej podpory Elena, resp. z iných energetických programov EÚ
(Inteligentná Energia)
• pripraviť analýzu východiskového stavu emisií a do jedného roka od podpisu
Dohovoru a v súlade s jeho záväzkami
• vypracovať a samosprávou schváliť akčný plán udržateľného energetického
rozvoja, popisujúci kľúčové opatrenia, ktoré plánujú podniknúť
• vypracovať implementačný report (každé dva roky)
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