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Dohoda zelených miest je hnutie európskych miest 
zaviazaných chrániť životné prostredie. Podpisom 
Dohody zelených miest lídri miest súhlasia s tým, že 
prijmú ďalšie kroky, aby urobili svoje mestá zelenšími, 
čistejšími a zdravšími miestami.

Mestské oblasti sú domovom asi 70 % populácie EÚ. Stav životného prostredia mesta 
ovplyvňuje každého, kto v meste žije a navštevuje ho. Mestá po celej Európskej únii dnes 
čelia celému radu environmentálnych výziev, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a blaho 
svojich občanov. Znečistenie vzduchu v mnohých mestách stále prekračuje normy EÚ. Rieky, 
jazerá a pobrežné vody ostávajú naďalej pod významným tlakom. Znečistenie hlukom sa 
zvyšuje. Rozširovanie miest nepriaznivo ovplyvňuje dostupnosť zelených priestorov, zatiaľ čo 
produkovanie odpadu má veľký dopad na miestne životné prostredie.

Čistý vzduch a voda, nízke úrovne hluku a prístup k prírode sú dôležité pre 
naše fyzické a duševné zdravie. Obehové hospodárstvo pomôže mestám 

stať sa zdrojovo efektívnejšími premenou odpadu na zdroje. Prijatím 
ambicióznych krokov v týchto oblastiach miestne samosprávy 

urobia svoje mestá trvalo udržateľnejšími a atraktívnejšími pre 
svojich občanov.

Dohoda zelených miest bude tiež budovať súdržnosť s inými 
iniciatívami miest EÚ a podporovať realizáciu Európskej zelenej 
dohody a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Prečo Dohoda zelených miest?
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Vízia
Dohoda zelených miest spája primátorov, starostov a lídrov miestnych 
samospráv po celej Európe okolo spoločnej vízie budúcnosti miest, 
v ktorej do roku 2030:

Mestá budú atraktívnymi miestami na život a budú podporovať zdravie 
a blaho občanov.

Všetci občania budú dýchať čistý vzduch, tešiť sa z čistej vody, mať prístup 
k parkom a zeleným priestorom a zažívať menej environmentálneho hluku. 

Obehové hospodárstvo bude realitou a odpad bude premieňaný na 
zdroj podporou väčšieho opätovného využívania, opravy a recyklácie.



 ‒ Významné zlepšenie kvality vzduchu v mestách, približovanie sa k rešpektovaniu 
usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadom kvality vzduchu s čo najskorším 
ukončením prekračovania noriem EÚ týkajúcich sa kvality vzduchu.

 ‒ Dôležitý pokrok pri zlepšovaní kvality vodných telies a efektívnosti využívania vôd.

 ‒ Značný pokrok pri ochrane a zvyšovaní mestskej 
biodiverzity aj prostredníctvom zvyšovania 
rozsahu a kvality zelených plôch v mestách 
a zastavovania úbytku mestských 
ekosystémov a ich obnovovania.

 ‒ Pokrok smerom k obehovému  
hospodárstvu zabezpečením 
významného zlepšenia v oblasti 
nakladania s komunálnym 
odpadom, dôležité zníženie 
tvorby odpadu a skládkovania 
a významné zvýšenie 
opätovného využívania,  
opravy a recyklácie.

 ‒ Významné zníženie znečistenia 
hlukom, priblíženie sa k úrovniam 
odporúčaným Svetovou 
zdravotníckou organizáciou.

Ciele
Pripojením sa k tejto Dohode primátori a starostovia súhlasia s tým, 
že do roku 2030 prijmú ďalšie kroky na dosiahnutie nasledujúcich 
cieľov:
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Dohoda je otvorená pre akékoľvek mesto1 nachádzajúce sa v Európskej únii. Regionálne a národné úrady, združenia 
miest a regiónov, organizácie občianskej spoločnosti, akademické inštitúcie a firmy sa môžu pripojiť k tejto iniciatíve 
ako Podporovatelia Dohody zelených miest Green City Accord).

Prečo sa pripojiť?

 ‒ Získajte celoeurópsku viditeľnosť ako uznanie environmentálnych krokov a úspechov 
vášho mesta.

 ‒ Prispievajte k formovaniu environmentálnej politiky EÚ a staňte sa súčasťou komunity 
rovnako zmýšľajúcich miest , ktoré podporujú prechod smerom k čistej a zdravej Európe.

 ‒ Zvýšte vašu transparentnosť, zodpovednosť a kredibilitu v očiach miestnej komunity.

 ‒ Získajte prístup k informáciám týkajúcich sa príležitostí financovania z EÚ.

 ‒ Zúčastňujte sa networkingových podujatí, využite príležitosti na budovanie kapacít.

 ‒ Dostávajte na mieru šité usmernenie a podporu prostredníctvom vyhradenej linky pomoci.

 ‒ Porovnávajte úspechy vášho mesta s pokrokom v iných mestách.

Výhody

Ako sa pripojiť?

PODPÍŠTE: Primátor, starosta alebo ekvivalentný zástupca miestneho zastupiteľstva podpíše 
Dohodu zelených miest po prijatí oficiálnej rezolúcie zastupiteľstvom (alebo ekvivalentným 
rozhodovacím orgánom);

DEFINUJTE: Do dvoch rokov mesto stanoví svoje ambiciózne ciele v piatich oblastiach Dohody 
zelených miest a stanoví základné úrovne odrážajúce počiatočný bod v každej oblasti;

KONAJTE: Mesto naplánuje a realizuje politiky a programy integrovaným spôsobom, aby 
dosiahlo svoje ciele do roku 2030;

MONITORUJTE A REFERUJTE: Mesto každé tri roky spätne referuje o pokroku prostredníctvom 
ľahko použiteľného online nástroja.

Dohoda krok  
za krokom

1)   Termín „mesto“ v tejto iniciatíve znamená mestskú oblasť, napr. určitú komunitu, malé alebo veľké mesto s administratívnou jednotkou, spravované mestským zastupiteľstvom alebo inou formou 
demokraticky voleného orgánu.



 www.greencityaccord.eu
 contact@greencityaccord.eu

Európska komisia ani iná osoba, ktorá koná v mene Komisie, nenesie zodpovednosť za použitie 
týchto informácií.
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