Стратегија за укључивање Србије у Механизам чистог развоја Кјото протокола (ЦДМ) за
управљање отпадом, пољопривреде и шумарства
Влада Републике Србије је 2010. године усвојила Стратегију за укључивање Србије у
Механизам чистог развоја Кјото протокола (CDM) за управљање отпадом, пољопривреде и
шумарства. Представља залагање Владе у правцу изградње и јачања капацитета државе за
ефикасну имплементацију Кјото протокола.
Стратегија обезбеђује основне информације о СDM-у Кјото протокола, процедурама,
искуствима и могућностима за реализацију CDM пројеката, идентификује проблеме у
спровођењу CDM пројеката и даје потенцијална решења за секторе управљања отпадом,
пољопривреде и шумарства. Усмерена је на идентификацију начина и могућности побољашања
стања животне средине праћеног економским и друштвеним развојем државе, кроз
препознавање потенцијала за реализацију пројеката механизма чистог развоја у сектору
управљања отпадом, пољопривреде и шумарства. Реализација Стратегије је остварена уз
финансијску помоћ Владе Краљевине Норвешке.
За спровођење Стратегија одговорно је министарство надлежно за послове заштите
животне средине. Важење стратегије није дефинисано, већ је планирано да се ова стратегија
примењује континуирано. За реализацију Стратегије биће обезбеђена финансијска средства из
буџетских средстава.
Општи циљ Стратегије јесте подизање свести и изградња капацитета о могућностима
коришћења CDM пројеката, као начина за подстицање одрживог развоја и омогућавања бржег
спровођења Кјото протокола у Републици Србији.
У складу са општим циљем, дефинисани су следећи појединачни циљеви:
 Повећање капацитета заинтересованих страна;
 Подизање знања, пре свега, потенцијалних власника и предлагача пројеката;
 Изградња појединачних и институционалних капацитета потребних за идентификацију,
припрему, спровођење и евалуацију CDM пројеката;
 Обезбеђивање стратешког прегледа могућности и идентификација перспективних типова
CDM пројеката, као и могућих проблема у њиховој реализацији;
 Идентификација кључних предуслова потребних за бржи развој и спровођење CDM
пројеката;
 Промовисање инвестиција и обавештавање заинтересоване јавности о резултатима и
стеченим искуствима.
Конкретан циљ је дефинисање оквира за утврђивање CDM пројеката од националног
значаја и њихово ефикасније спровођење, проналажењем најпогоднијих и најисплативијих
начина реализације.
Представљени су конкретни предлози CDM пројеката са највећим потенцијалом за
Србију по секторима. Као пројекти са највећим потенцијалом идентификовани су у области
управљања отпадом: сакупљање и сагоревање депонијског гаса и сакупљање депонијског гаса
у циљу производње енергиje; у сектору пољопривреде: коришћења биомасе за производњу
енергије (топлотне, електричне и когенерација), комбиновано сагоревање биомасе, производњу
енергије од биомасе са наменских плантажа, анаеробни третман животињског отпада и
коришћење биогаса за производњу енергије и компостирање животињског отпада и биомасе, и
у сектору шумарства: пошумљавање напуштеног пољопривредног земљишта.
Остварење финансијске подршке директно зависи од расположивих финасијских средстава у
буџету Владе Републике Србије. Стратегија предлаже да се размотри могућност формирања
Фонда за подршку манипулативних трошкова CDM пројекта или већег фонда за подршку
пројектној инвестицији.
Цео текст стратегије можете наћи овде

