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Úvod 



Cíle 

 Krátký přehled oboru 

 Diskuse – koncepty pro aplikaci v projektech ZRS a 

potenciální přínosy z jiných oborů 

Art credit: alvs 



”Klimatické” projekty: o čem mluvíme 

 Zmírnění změny klimatu (mitigace) 

 snížení či prevence emisí skleníkových plynů 

 Adaptace na dopady změny klimatu 

 “Enabling Activities” 

Pravidelné zprávy atd. pro členské státy 

Připravenost (readiness)  

Posílení/rozvoj kapacit (capacity strengthening) 



M&E v klimatických projektech: 1992-2007 

 Závazky z rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 

 Financování ochrany klimatu 

Kjótský protokol (článek 12 mechanismus čistého rozvoje) 

 GEF a ZRS 

 Projekty zaměřené na posílení kapacit 

 



M&E v klimatických projektech: : 2008-2018 

 Zvýšená pozornost na adaptaci na změny klimatu 

 Zvýšená účast tradičních donorů 

 Změna klimatu jako průřezová agenda 

 Integrace ochrany klimatu do projektů ZRS 

 Integrace jiných elementů (gender, lidská práva) do klimatických projektů 

 



2018: 

Jak na tom jsme? 



Zásadní zkušenosti* 

*Nereprezentativní vzorek 



#1. Investovat do kvalitní definice 

výchozího stavu projektu (baseline) 





Pozor na “rebound effect”  

(úspora může zvýšit spotřebu) 



Dbejte na integraci klimatických faktorů 



Zkontrolujte při M&E hranice projektů 





SWOT Analýza 

Silné stránky Weaknesses 
  

Změna klimatu propojuje různé politiky 

(SDGs, Sendai, EE4All, Pařížská dohoda) 

  

Závážné cíle (vnitrostátně stanovené 

příspěvky): nejen procesy, ale i výsledky 

a kontrolovatelnost) 

  
  

  

Low availability / quality of baseline data 

  

Still a reluctance to fund substantive 

evaluations 

  
Lack of M&E results being applied 

Opportunities Threats 
  

Learning from good M&E practices in 

other sectors (health, education, WASH); 

mixed methods, cost-effective 

quantitative methods, meta-analysis 

  

Mainstreaming climate M&E into 

development projects 

  

Piggy-back on other M&E given 

interlinked goals (SDGs) 
  

  

bias towards process indicators 

  

  

Risk of repeating same mistakes 

(projects), re-inventing the wheel 

(funders) 

  

Reluctance to sit with the “inconvenient 
truth,” to ask hard questions 



SWOT Analýza 

Strengths Slabé stránky 
  

Political momentum (SDGs, Sendai, 

EE4All, Paris Agreement) 

  

Mandated targets (NDCs: impacts, not 

processes) 

  
  

  

Nízká dostupnost a kvalita základních 

údajů 

  

Neochota zaplatit rozsáhlé evaluace 

  

Zkušenosti a závěry evaluací neovlivňují 
následné projekty 

Opportunities Threats 
  

Learning from good M&E practices in 

other sectors (health, education, WASH); 

mixed methods, cost-effective 

quantitative methods, meta-analysis 

  

Mainstreaming climate M&E into 

development projects 

  

Piggy-back on other M&E given 

interlinked goals (SDGs) 
  

  

bias towards process indicators 

  

  

Risk of repeating same mistakes 

(projects), re-inventing the wheel 

(funders) 

  

Reluctance to sit with the “inconvenient 
truth,” to ask hard questions 



SWOT Analýza 

Strengths Weaknesses 
  

Political momentum (SDGs, Sendai, 

EE4All, Paris Agreement) 

  

Mandated targets (NDCs: impacts, not 

processes) 

  
  

  

Low availability / quality of baseline data 

  

Still a reluctance to fund substantive 

evaluations 

  
Lack of M&E results being applied 

Příležitosti Threats 
  

Možnost se učit z evaluací z jiných 

sektorů 

  

Integrace klimatických indikátorů do 

jiných projektů ZRS 

 

Možnost využít jiné monitorování a 

evaluaci/vyhodnocení díky propojeným 
Cílům udržitelného rozvoje SDG  

  

bias towards process indicators 

  

  

Risk of repeating same mistakes 

(projects), re-inventing the wheel 

(funders) 

  

Reluctance to sit with the “inconvenient 
truth,” to ask hard questions 



SWOT Analýza 

Strengths Weaknesses 
  

Political momentum (SDGs, Sendai, 

EE4All, Paris Agreement) 

  

Mandated targets (NDCs: impacts, not 

processes) 

  
  

  

Low availability / quality of baseline data 

  

Still a reluctance to fund substantive 

evaluations 

  
Lack of M&E results being applied 

Opportunities Hrozby 
  

Learning from good M&E practices in 

other sectors (health, education, WASH); 

mixed methods, cost-effective 

quantitative methods, meta-analysis 

  

Mainstreaming climate M&E into 

development projects 

  

Piggy-back on other M&E given 

interlinked goals (SDGs) 
  

  

Přednost indikátorům procesu 

  

Chyby se věčně opakují v projektech, 

donoři chtějí “objevovat 

Ameriku/objevovat objevené/re-invent 

the wheel”  

  

Neochota klást těžké otázky o účelnosti 
projektů / zvážit “nepříjemné pravdy” 



Děkuji za pozornost! 
susan@ecoltdgroup.com 



Další informace  

 M&E and Climate Change Interventions 

 http://climate.dennisbours.com/#/ 

 M&E for Urban Adaptation 

 https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-6-0 

 IEEPEC 

 http://www.ieppec.org/ 

 Verified Carbon Standard 

 http://verra.org/ 

 CC and SDG linkages 

 https://www.climatewatchdata.org/ndcs-sdg 

 Climate Finance 

 https://unfccc.int/topics#:11565fd6-dd29-4d61-8085-27dba428982f 

 Adaptation Knowledge Portal 

 http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Home.aspx 

 GEF M&E 

 Office of Independent Evaluation: http://www.gefieo.org/ 

 Evaluations of individual projects: http://www.thegef.org/projects 
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SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
  

Změna klimatu propojuje různé politiky 

(SDGs, Sendai, EE4All, Pařížská dohoda) 

  

Závážné cíle (vnitrostátně stanovené 

příspěvký): nejen procesy, ale výsledky a 

kontrolovatelnost)  
  

  

Nízká dostupnost a kvalita základních 

údajů 

  

Neochota zaplatit rozsáhlé evaluace 

  

Zkušenosti a závěrý evaluací neovlivňují 
následné projekty 
 

Příležitosti Hrozby 
  

Možnost se učit z evaluací z jiných 

sektorů 

  

Integrace klimatických indikátorů do 

jiných projektů ZRS 

  

Možnost využít jiné monitorování a 

evaluaci/vyhodnocení díky propojeným 
Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) 

  

Přednost indikátorům procesu 

  

Chyby se věčně opakují v projektech, 

donoři chtějí “re-invent the wheel”  

  

Neochota klást těžké otázky o účelnosti 
projektů / zvážit “nepříjemné pravdy” 


