Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje
na období 2017 – 2018
Předkládané znění Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 (MA21) v Moravskoslezském kraji
na období 2016 - 2017 (dále „Akční plán“) bylo zpracováno v návaznosti na Akční plán
rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2016. Dále tento Akční plán
vychází taktéž z posledního několikaletého období realizace aktivit MA21 Moravskoslezským
krajem.
Přehled jednotlivých aktivit pro navrhované období:
1.

Obhajoba kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:

400.000,-- Kč/rok, viz dále popisované aktivity (v částce je rovněž
zahrnut roční členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM) ve výši 99.000,-- Kč)

Garant:

zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“, Pracovní skupina pro MA21

Zodpovědnost:

koordinátor MA21, spolupráce: odbory KÚ (SOC, ZDR, RRC, ÚPS,
ŠMS, DSH, ŽPZ)

Poznámka:

ve spolupráci s dotčenými odbory naplnit kritéria kategorie „C“
a vybraná kritéria kategorie „B“

2.

Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Moravskoslezského kraje

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:

40.000,-- Kč/rok

Zodpovědnost:

koordinátor MA21, Pracovní skupina pro MA21

Spolupráce:

obce a města Moravskoslezského kraje, které začínají implementovat
nebo implementují aktivity MA21

Poznámka:

činnosti vedoucí k zajištění této aktivity:





zapojení municipalit do krajských akcí a kampaní
pořádání
pravidelného
setkání
realizátorů
MA21
v Moravskoslezském kraji
metodická pomoc s realizací MA21 v začínajících i implementujících
obcích a městech
dotační program zaměřený na rozvoj MA21 v kraji
3. Zkvalitnění kategorie C na min. C+

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:
Garant:

nelze předem stanovit
zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
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Moravskoslezský kraj“
Zodpovědnost:

koordinátor MA21

Poznámka:

tuto aktivitu lze uskutečnit, jen v případě bude–li schválena metodika
postupu krajů do vyšších kategorií

4.

Realizace projektu Udržitelný Moravskoslezský kraj

Termín:

v průběhu let 2017-2018

Náklady:

celkové projektové náklady jsou 510.350,- Kč, z toho dotace ze SFŽP
činí 373.080,- Kč

Garant:
zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“
Zodpovědnost:

koordinátor MA21

Poznámka:

kraj získal dotaci ze SFŽP na realizaci projektu Udržitelný
Moravskoslezský kraj, který má dvě části. První z nich je zaměřena na
podporu a rozvoj jedné z oblastí udržitelného rozvoje- čistou mobilitu,
druhá část je zaměřena na podporu rozvoje implementace MA21
v Moravskoslezském kraji.

5.

Vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:

nelze předem stanovit

Garant:
zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“
Zodpovědnost:

koordinátor MA21

Poznámka:

realizace semináře pro zaměstnance kraje a obce kraje, které realizují
MA21 na téma udržitelný rozvoj a MA21 a realizace semináře pro
zastupitele Moravskoslezského kraje

6.

Finanční podpora projektů MA21 (systém finanční podpory MA21)

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:

500.000,-- Kč/rok/dotační program

Garant:

zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost:

koordinátor MA21 – příprava a administrace dotací

Poznámka:

motivovat realizátory aktivit MA21 prostřednictvím dotačního programu
Podpora rozvoje MA21 a oblasti udržitelného rozvoje a dále
zkvalitňovat svou činnost v této oblasti
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7.

Spolupráce
v Ostravě

Moravskoslezského

kraje

s Krajskou

hygienickou

stanicí

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:

nelze předem stanovit, bude záležet na dohodnutých oblastech
spolupráce

Garant:

zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

8.

Pořádání a podpora organizace kampaní a osvětových akcí k UR

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu, min. 2 kampaně
a 4 osvětové akce

Náklady:

cca 70.000,-- Kč/kampaň

Zodpovědnost:

koordinátor MA21, zapojená města a obce kraje

Poznámka:

 rozšíření akce Na úřad bez auta!, kterou kraj pořádá v rámci
Evropského týdne mobility o účast dalších obcí a měst v kraji


podpora akcí v rámci realizovaných kampaní ke Dni Země, ke Dni
zdraví a sociálních služeb apod. (dotační program Podpora rozvoje
MA21 a oblasti udržitelného rozvoje nebo individuální dotace)



pořádání akci v rámci kampaně Evropského týdne mobility



pořádání akcí v rámci kampaně Ukliďme Česko



pořádání 6. ministerská konference o životním prostředí a zdraví
(Ostrava, 13. – 15. 6. 2017)



v rámci propagace čisté mobility uspřádat jako jednu z akcí
Elektrojízdu Moravskoslezským krajem - předpokládá se zapojení
měst využívající dopravní prostředky na alternativní paliva



realizace Dne zdraví a prevence na krajském úřadě



Uspořádání velikonoční a vánoční prodejní výstavy v prostorách
krajského úřadu – vystavovatelé jsou z řad našich spoluobčanů
žijících v organizacích poskytujících sociální služby na území
Moravskoslezského kraje



pořádání osvětové akce k problematice onemocnění diabetem
zaměřené na školní mládež



realizace vybraných akcí v rámci zvolených témat z Národní
strategie Zdraví 2020 – onemocnění diabetes, problematika alergie
u dětí a mladistvých, stárnutí populace Moravskoslezského kraje index stáří, problematika závislostí, prevence úrazů u dětí,
pohybové aktivity, problematika paliativní a hospicové péče, která
vycházejí z dokumentu Zdraví 2020 a jeho akčních plánů
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9.

Plánování s veřejností - Fórum udržitelného rozvoje

Termín:

pořádání 1x za dva roky

Náklady:

cca 50.000,-- Kč

Garant:

Pracovní skupina pro místní Agendu 21, zodpovědný politik pro místní
Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost:

koordinátor MA21 - příprava

Poznámka:

v tomto období platnosti Akčního plánu se bude fórum konat v červnu
2017

10.

Poskytování příkladů dobré praxe do celostátní databáze Národní sítě
Zdravých měst ČR

Termín:

pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu (min. 1x za rok)
poskytovat informace o příkladech dobré praxe do této databáze

Náklady:

0,-- Kč

Garant:

Pracovní skupina pro místní Agendu 21

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

11.

Aktualizace webových stránek MA21

Termín :

pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu, min. 4 články
ročně, zapojení do sociálních sítí (Facebook)

Náklady:

0,-- Kč

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

12.

Sledování vybraných indikátorů UR

Termín:

vyhodnocení za každý rok

Náklady:

0,-- Kč

Zodpovědnost:

koordinátor MA21, Pracovní skupina pro místní Agendu 21, spolupráce:
odbory KÚ (ZDR, RRC, DSH, ŽPZ)

13.

Odborné vzdělávání koordinátora MA21

Termín:

3x ročně účast na školení pořádaném Národní sítí Zdravých měst ČR

Náklady:

cca 1.500,-- Kč/1 školení

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

Poznámka:

certifikované proškolování

14.

Zapracování prohlášení o naplňování UR do vybraného strategického
dokumentu

Termín:

dle termínů zpracování strategických dokumentů

Náklady:

0,-- Kč
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Garant:

zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

15.

Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21

Termín:

aspirace v obou letech platnosti Akčního plánu, dle existence externích
zdrojů

Náklady:

nelze předem stanovit, bude záležet na výši krajského kofinancování

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

Poznámka:

průběžné sledování výzev

16.

Pokračování v rozvoji zavedeného systému environmentálního řízení
a auditu (EMAS) v rámci integrovaného systému řízení krajského úřadu

Termín:

v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady:

opakovaná certifikace min. 95.000,-- Kč/rok

Garant:

zvláštní zástupce vedení krajského úřadu pro EMAS

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

17.

Spolupráce s odbory zdravotnictví a sociálních věcí na naplňování
vybraných ukazatelů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí Zdraví 2020

Termín:

2017 - 2020

Náklady:

nelze předem stanovit

Garant:

zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“, náměstek pro oblast zdravotnictví a náměstek
pro sociální oblast

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

Poznámka:

Vzniklá Poradní skupina pro aktivity Zdraví 2020 v MSK se dohodla na
realizaci aktivit v 6 oblastech, které vycházejí z výše zmíněné Národní
strategie Zdraví 2020.
Jedná se o tyto oblasti:
•

Onemocnění diabetes

•

Problematika alergie u dětí a mladistvých

•

Stárnutí populace Moravskoslezského kraje - index stáří

•

Problematika závislostí

•

Prevence úrazů u dětí, pohybové aktivity

•

Problematika paliativní a hospicové péče

Pro každou vybranou oblast bude ustanovena dílčí pracovní skupina,
která v letošním roce vypracuje plán aktivit. Plány by měly směřovat
k naplňování cílů jednotlivých oblastí, uvedených v Národní strategii
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Zdraví 2020. V následujících letech budou probíhat aktivity podle
stanoveného harmonogramu.
18.

Zveřejnění vybraných datových sad (open data)

Termín:

2017 - 2018

Náklady:

nelze předem stanovit

Garant:

zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý
Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost:

koordinátor MA21, odbor INF

Poznámka:

V rámci vytváření pozitivního image Moravskoslezského kraje a jeho
krajského úřadu publikovat jako otevřená data takové datové sady,
které jsou významné pro dosažení zlepšení kvality života v kraji,
životního prostředí a zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné
správy.
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