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Zaļais ceļš, kas savieno pilsētas centru un industriālo rajonu, kuru līdzfinansē valsts pārvalde un vietējie
uzņēmumi. Alkantarilla, Spānija.

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

Faktu lapa par finansēšanas iespējām

Konteksts
Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) radās 1950. gados ASV
kā jauns pārvaldības modelis, to veicināja organizācijas,
kuras apzinājās, ka vienīgais veids, kā nodrošināt
uzņēmējdarbības ilgtspēju, ir atkārtoti ieguldīt peļņu
sabiedrībā, lai uzņēmums un sabiedrība laika gaitā varētu
virzīties uz priekšu un būt ilgtspējīgi. Šī jaunā vadības
modeļa mērķis ir nodrošināt, ka jebkura organizācija ne
tikai attīsta savu darbību un gūst labumu, bet arī rada
pievienoto vērtību un ar visu iesaistīto pušu līdzdalību,
sasniedz ilgtspējīgāku sabiedrību un nes labumu ikvienam.

piemērots līdzeklis sadarbības izveidei, lai izstrādātu,
izvēlētos un īstenotu klimata pārmaiņu pielāgošanās un
seku mazināšanas projektus. Šāda sadarbība veicinātu
ekonomiskās, sociālās, vides un globālās dimensijas
integrāciju ilgtspējīgā pilsētplānošanā, jo klimata pārmaiņu
ietekme skar visus sektorus.
Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas saistību
iekļaušana uzņēmumu KSA mērķos nozīmē, ka budžetu šīm
darbībām var piešķirt katru gadu. Ja šie uzņēmumi ir arī
iesaistīti SECAP ieinteresēto personu grupā, tad vietējās
pašvaldības arī var piešķirt lielāku budžetu šo rīcības plānu
īstenošanai.

Mērķis
Šī finansēšanas modeļa galvenais mērķis ir iekļaut privātā
sektora KSA stratēģijās pilsētu klimata pielāgošanās un
mazināšanas aspektus, lai iedzīvotājiem tiktu atgriezta daļa
no labumiem, kas izriet no viņu saimnieciskās darbības un,
lai kompensētu negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu,
tādējādi veicinot klimata noturības palielināšanos pilsētās
un veicinot pāreju uz mazoglekļa pilsētu modeļiem.
Finansējuma iespēju apraksts
Vietējās iestādes norāda, ka finanšu līdzekļu trūkums ir
galvenais šķērslis, lai panāktu efektīvu SECAP īstenošanu.
Tā kā cīņa pret klimata pārmaiņām un enerģētikas sistēmas
pārveidošana ir prioritāri uzdevumi virzībā uz ilgtspējīgu
uzņēmējdarbību nākotnē, sabiedrība, vide un vietējās
varas iestādes var sadarboties ar privāto sektoru,
izmantojot uzņēmumu KSA, lai finansētu pilsētu
pielāgošanās un seku mazināšanas pasākumus, izmantojot
valsts un privātās sadarbības shēmas starp uzņēmumiem
un vietējām iestādēm.
KSA, interpretēta kā organizācijas atbildība par ietekmi, ko
tās lēmumi un darbības rada sabiedrībai un videi, šķiet

Attēls a. Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, izmantojot publiskā un
privātā sektora partnerības shēmu, kuras pamatā ir vietējo uzņēmumu
KSA

Foretica (KSA Latīņu uzņēmēju asociācija) 2017. gadā
uzsāka iniciatīvu “Ilgtspējīga DZĪVE “LIFE” pilsētās”, lai
parādītu labo praksi pilsētu ilgtspējības jomā saskaņā ar
Eiropas projektu “Ilgtspējīga uzņēmējdarbības apmaiņa”.
Tika atlasīti aptuveni 60 projekti, kas galvenokārt saistīti ar
mobilitāti pilsētās, atkritumu apstrādi, aprites ekonomiku
un energoefektivitāti, bet neviens, kas būtu saistīts ar
pielāgošanos.
Tas liecina, ka, sadarbojoties ar KSA projektiem, vēl ir daudz
iespēju iekļaut pilsētu pielāgošanās klimata pārmaiņām
aspektus.
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Plusi un mīnusi KSA
KSA galvenās priekšrocības ir šādas:
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Vietējās pašvaldības iegūst piekļuvi jaunam
finansējumam no vietējiem uzņēmumiem;
Privātais sektors var piedalīties adaptācijas un
ietekmes mazināšanas projektu izstrādē, līdzradīšanā
un īstenošanas procesā, iesaistot uzņēmumus kā
galvenās ieinteresētās personas SECAP uzraudzības
grupās;
Vietējās pašvaldības iegūs labāku izpratni par
uzņēmumu realitāti un iespējām pašvaldībā;
Var izpētīt jaunus pilsētu pārvaldības veidus un
partnerības modeļus;
Palielinās pilsētas inovācijas spējas;
Uzņēmumi var paplašināt KSA un uzlabot zīmola tēlu.
Tomēr šim modelim ir arī daži trūkumi, piemēram:
KSA vēl nav plaši izplatīts uzņēmējdarbībā, un tikai
nedaudziem uzņēmumiem jau pastāv šāda stratēģija.
Pat tie uzņēmumi, kuriem ir KSA stratēģija,
galvenokārt pievēršas sociālajiem mērķiem un SEG
mazināšanas jautājumiem.
Šis ir jauns koncepts pašvaldībām, kurām būs
jāizstrādā publiskās un privātās partnerības līgumi ar
uzņēmumiem.
Publiskā un privātā sektora partnerība, lai izveidotu zaļo
ceļu, kas savienotu pilsētas centru ar industriālu rajonu
Lai gan Alkantarillas pilsētas centrs (Spānijas
dienvidaustrumos) atrodas netālu no liela rūpnieciskā
rajona (mazāk nekā 3 km), augstā temperatūra, kas
sasniegta vasarā, apgrūtina iespēju pārvietoties ar kājām
vai ar velosipēdu.

uzņēmumiem, pašvaldība saņēma sešu vietējo uzņēmumu
un apvienību apņemšanos, ka projekta līdzfinansēšanai tiks
piešķīrti 54,000 eiro.

Attēls b. Privātās investīcijas pašvaldības projektā

Lai gan pirmais posms tiek veidots 2019. –2020. gadā, šī
shēma tiks pārņemta, lai pabeigtu zaļo ceļu un turpinātu
īstenošanas pasākumus no SECAP, kad pirmā daļa būs
pabeigta.
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Pasākumi, kas piemēroti KSA
Klimata pārmaiņu pielāgošanās projekti
Klimata pārmaiņu mazināšanas projekti

Kā daļa no pašvaldības SECAP ir projektēts zaļais ceļš, kas
savieno pilsētas centru un rūpniecisko rajonu. Zaļais ceļš
pasargās iedzīvotājus no saules ar izveidotajām dabiskajām
ēnām, kur tas ir iespējams, un ar pergolām vai
fotoelementu pergolām, kur tām ir vieta.
Turklāt gar ceļu tiktu izveidota arī lietusūdeņu savākšanas
sistēma, lai novērstu lietusgāžu izraisītus plūdus.
Šis projekts dos labumu 1200 uzņēmumiem (ar aptuveni 15
000 darbiniekiem) un palīdzēs izpildīt šādus SECAP
pasākumus:
Koridoru un apēnotu zaļo zonu izveide pilsētu un
piepilsētu teritorijās.
Veselīgu un drošu ceļu izveide.
Investīciju summa, lai izbūvēto zaļo celiņu pirmo daļu (600
metri), ir paredzēta 201.690 eiro budžetā. Kad šis
izmēģinājuma projekts tika iesniegts vietējiem

Šī faktu lapa ir daļa no finansējuma iespēju sērijas, kas atrodama šeit:
html-link

