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Проєкт CLIMADAM

Проєкт сп�вф�нансується з Грант�в Європейської економ�чної зони та з
державного бюджету Словацької Республ�ки.

 

Ми займаємося зміною клімату, застосовуючи два підходи  

Зм�на кл�мату часто сприймається як глобальне незворотне явище, на яке
важко впливати на м�сцевому й рег�ональному р�внях. Проте заходи, вжит�
на рег�ональному й м�сцевому р�вн�, є корисними � потр�бними.

Перший п�дх�д – це м�тигац�я, тобто пом ’якшення динам�ки (причин) зм�ни
кл�мату.

Один �з заход�в проєкту CLIMADAM полягає у розробц� модел�
сталого транспорту.

Найважлив�ший результат полягає у скороченн� викид�в
парникових газ�в через зменшення к�лькост� �ндив�дуального
транспорту. Тому йдеться про зах�д, спрямований на пом ’якшення
зм�н кл�мату. 

Стосовно викид�в парникових газ�в ймов�рно те, що якщо
повед�нка сусп�льства не зм�ниться, то зм�ни кл�мату матимуть у
майбутньому дедал� б�льш негативний вплив на сусп�льство,

економ�ку й природу.  

 

 

 

 

Спільними кроками 
до зеленої Європи

 



ЗАХІД 1 
Адаптац�йна стратег�я та її застосування на м�сцевому р�вн� в
контекст� громадської ц�л�сност� � прозорост�
 

a.     Стратег�я адаптац�ї до зм�ни кл�мату для Закарпатської
област� (UA).

b.     Комплексне досл�дження �нтегрованого захисту басейну
Роняви.

 

ЗАХІД 2 
Рег�ональне � транскордонне транспортне сполучення як
високозатратний сектор, що вимагає п�двищення ефективност� �
прозорост� управл�ння у дан�й галуз�.

 

a.     Злагоджен�сть транстпортної системи Кошицького
самоврядного краю � Закарпатської област�
b.     Модель сталого транспорту для Ужгороду 

c.     Розробка проєкт�в окремих транспортних вузл�в та заходи
для �мплементац�ї концепц�ї
 

ЗАХІД 3
П�двищення по�нформованост�
 

 

 

 

Другий п�дх�д – це адаптац�я до зм�н кл�мату, тобто п�дготовка �
пристосування.

 

Складовою проєкту є п�дготовка адаптац�йної стратег�ї для
Закарпатської област�. В н�й наголошується, що зм�ни кл�мату в�дчутн�
вже тепер � вони будуть у майбутньому, тому потр�бно до них
п�дготуватися. 

 

Основний акцент в адаптац�йн�й стратег�ї робиться на зниження
чутливост� до насл�дк�в зм�ни кл�мату та на покращення адаптац�йного
потенц�алу. Тут не розглядається пом ’якшення зм�ни кл�мату.

 

 

Основну складову стратег�ї становитиме проєкт заход�в у сфер�
навколишнього середовища (для в�дновлення ландшафту, в�дновлення
громадського простору в населених пунктах), у соц�альн�й сфер� й
галуз� економ�ки.

 

 

В Кошицькому краї потр�бно розробити заходи адаптац�ї на м�сцевому
р�вн�, проведен� вони будуть в басейн� р�ки Ронява. Також буде
запропоновано перел�к в�дновлювальних заход�в, зокрема таких, що
спрямован� на затримання води в грунтах.

Метаою проєкту також є п�двищення р�вня по�нформованост� про зм�ни
кл�мату, про необх�дн�сть вжиття заход�в, як� пом ’якшать їх негативн�
насл�дки, та про заходи, спрямован� на адаптац�ю до зм�н кл�мату. 

Проєкт також спрямований на зм�цнення українсько-словацької
�нституц�йної сп�впрац�. Результати будуть п�дготован� за сп�впрац�
представник�в українських � словацьких публ�чних орган�зац�й на
рег�ональному р�вн�.

Заходи пов ’язан� з доброчесним управл�нням державними справами,

адже зм�ни кл�мату вимагають системного п�дходу з боку державних
установ. Розробка стратег�ї повинна ґрунтуватися на участ� зац�кавлених
стор�н.

Заходи в межах проєкту

Цілі проекту


