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Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 
Moravskoslezského kraje na období 2019–2020 

1. Obhajoba kategorie „C“   

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu 

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“ 

Vyhodnocení: V letech 2019 a 2020 obhájil Moravskoslezský kraj kategorii C, což 
znamená, že naplnil všechna kritéria tohoto ukazatele (např. finanční  
podpora rozvoje místní Agendy 21 v kraji, realizace osvětových akcí 
a kampaní  k udržitelnému rozvoji a místní Agendě 21 apod.) a rovněž 
naplnil některá kritéria kvalitativně vyšší kategorie B (např. výměna 
zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti místní Agendy 21, 
management kvality v rámci veřejné správy Integrovaný systém řízení – 
ISO 9001, EMAS a ISO 27001). 

2. Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Moravskoslezského kraje   

Termín:  v průběhu obou let platnosti Akčního plánu 

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  

Vyhodnocení: V rámci vyhodnocovaného období byly v roce 2019 a 2020 municipality 

zapojeny do těchto krajských akcí a kampaní: 

• Akce Na úřad bez auta! - je součástí kampaně s názvem Evropský 
týden mobility. Jejího 8. ročníku v září 2019 zúčastnilo přes 500 
zaměstnanců krajského úřadu, několika desítek krajských 
příspěvkových organizací a městských úřadů v kraji – Kopřivnice, 
Krnova, Opavy a Hlučína. 

• V říjnu 2019 proběhlo šesté setkání krajských koordinátorů místní 
Agendy 21 v Komorní Lhotce. Je to jedna z aktivit kraje v rámci 
implementace prvků MA21. Hlavním cílem těchto setkání je metodická 
pomoc kraje vůči obcím a městům kraje zapojeným do MA21. 
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Neméně důležitá je i stmelující úloha kraje. Rovněž byly účastníky 
setkání představeny příklady dobré i špatné praxe. 

• V letech 2019 a 2020 byl Moravskoslezským krajem vyhlášen dotační 
program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, 
prostřednictvím kterého bylo možné získat finanční prostředky na 
realizaci aktivit MA21. 

• V obou letech platnosti akčního plánu Moravskoslezský kraj spolu 
s Úřady městských obvodů Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz 
zrealizoval tři akce s názvem Den zdraví aneb Pohni se svým zdravím 
a Festival zdraví a zdravého životního stylu 
 

3. Vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka: realizace semináře pro zaměstnance kraje, veřejnost nebo školní mládež 
a studenty na téma udržitelný rozvoj a MA21 a realizace semináře pro 
zastupitele Moravskoslezského kraje 

Vyhodnocení: V roce 2019 bylo zrealizováno 5 osvětových přednášek pro SŠ na témata 
Udržitelný rozvoj a Soft drinky, energy drinky, elektronické cigarety aneb 
co se dneska (ne)nosí. V roce 2020 proběhla jedna přednáška pro 
studenty SŠ na téma Udržitelný rozvoj. Taktéž v minulém volebním 
období proběhl seminář k UR pro zaměstnance a zastupitele. 

4. Finanční podpora projektů MA21 (systém finanční podpory MA21) 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

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 dále zkvalitňovat 
svou činnost v této oblasti  

Vyhodnocení:  V roce 2019 byl realizován dotační program Podpora dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 v rámci kterého 
bylo podpořeno 9 žádostí v celkovém finančním objemu 1.397.700,-- Kč. 
Ten samý dotační program byl realizován i v roce 2020, ve kterém bylo 
podpořeno 10 žádosti o celkovém finančním objemu 1.384.400,-- Kč. 
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5. Spolupráce Moravskoslezského kraje s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Vyhodnocení: V roce 2019 a 2020 proběhly celkem 3 akce, na kterých Moravskoslezský 
kraj spolupracoval s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě (KHS). 
Jednalo se o akce typu Den zdraví, na níž KHS prezentovala osvětu 
v oblasti kouření, výživy, měření CO a další.    

6. 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  

Zodpovědnost: koordinátor MA21, spolupráce s odbory zdravotnictví a sociálních věcí, 
zapojená města a obce kraje 

Poznámka: plánované osvětové kampaně a akce: 

•    pořádání akce Na úřad bez auta!, kterou kraj pořádá v rámci 
Evropského týdne mobility  

• podpora akcí v rámci realizovaných kampaní ke Dni Země, ke Dni 
zdraví a sociálních služeb apod. prostřednictvím Dotačního programu 
Podpora rozvoje MA21 a oblasti udržitelného rozvoje nebo 
individuální dotace  

• pořádání akcí v rámci kampaně Evropského týdne mobility 
• pořádání akce v rámci kampaně Ukliďme Česko 
• pořádání akcí v rámci kampaně Týdne zdraví 
•  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 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 

• pořádání osvětové akce Den bez tabáku – realizace besed 
s odborníky pro studenty středních a základních škol 

 
Vyhodnocení:  V roce 2019 se Akce Na úřad bez auta!, která je součástí kampaně 

s názvem Evropský týden mobility, se zúčastnili spolu se zaměstnanci 
krajského úřadu také krajské příspěvkové organizace a úředníci 
městského úřadu v Hlučíně, Opavě, Krnově a Kopřivnici. Do práce přišli 
pěšky, přijeli hromadnou dopravou nebo na kole. Do 8. ročníku akce se 
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zapojilo přes 500 zaměstnanců ze všech těchto subjektů. 
 
  V roce 2020 vlivem koronavirové krize a následnému šetření finančních 

prostředků se Moravskoslezský kraj přihlásil k Evropskému týdnu 
mobility pouze symbolicky s výzvou pro zaměstnance podpořit tuto 
myšlenku a do práce přijet alternativními dopravními prostředky.  

 
Vybrané osvětové akce: 
• Realizace osvětové kampaně na podporu tématu udržitelného 

rozvoje s názvem „Udržíme náš kraj – Den udržitelného rozvoje“, 
která proběhla v květnu 2019 v rámci Týdne udržitelného rozvoje. 
Pro zájemce kraj připravil prezentaci výrobků ze sociálních podniků 
Spirála, o.p.s. a Mental Café, byla představena bezemisní doprava s 
Českým sportem, poskytl informace o třídění odpadů, proběhly 
ukázky cannisterapie, první pomoci s Českým červeným                                                            
křížem.  

• V dubnu 2019 v rámci kampaně „Ukliďme Česko“ uspořádal 

Moravskoslezský kraj akci „Ukliďme si kousek svého kraje“. 

Dobrovolníci z ř1.384.ad úředníků uklízeli přírodní památku Niva 

Morávky. 

• Další akcí byl 4. ročník akce Den čisté mobility, který byl zaměřen na 
propagaci udržitelné mobility, společenské odpovědnosti 
a předvedení nových technologií a inovací v dopravě. Dopolední část 
byla spojena s ekorally vozidel na alternativní pohony, jejichž 
posádka měla navštívit co nejvíce památek opavského Slezska s co 
nejnižší spotřebou paliva (elektřiny či stlačeného zemního plynu). 
Odpolední část byla věnována elektromobilům a inovacím v oblasti 
dopravy. Akce byla konaná v rámci Evropského týdne mobility. 

• Setkání krajských koordinátorů místní Agendy 21 uspořádal 
Moravskoslezský kraj v září 2019 v rámci své metodické 
a koordinační úlohy v procesu implementace místní Agendy 21. 
Zaměřilo se na tato témata: jak komunikovat MA21, marketingové 
nástroje a marketingová strategie MA21, netradiční akce, příklady 
dobré (i špatné) praxe. 

• V září 2019 uspořádal krajský úřad pro své zaměstnance Den zdraví 
a prevence, kteří měli možnost preventivně podstoupit některá 
drobná vyšetření či měření a od zkušených odborníků si nechat 
poradit, co změnit nebo vylepšit, aby žili zdravě a cítili se ještě lépe. 

• Krajský úřad v období před vánočními a velikonočními svátky 
uspořádal v prostorách krajského úřadu prodejní výstavy výrobků 
spoluobčanů žijících v organizacích poskytujících sociální služby na 
území Moravskoslezského kraje. 

• V roce 2020 Moravskoslezský kraj spolu s Úřady městských obvodů 
Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz zrealizoval dvě akce s názvem 
Den zdraví aneb Pohni se svým zdravím a Festival zdraví a zdravého 
životního stylu 

• Další akce byly finančně podpořeny prostřednictvím dotačního 
programu nebo individuálních dotací (např. Ekofilm, Dny zdraví, Den 
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sociálních služeb, Den Země, Festival medu a písničky – včelařské 
dny v muzeu apod.). 

• Kraj spolu s Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM) úspěšně 
uspořádal v říjnu 2019 Setkání zdravých krajů. 

• v roce 2019 a 2020 bylo zrealizováno 6 osvětových přednášek pro 
SŠ na témata Udržitelný rozvoj a Soft drinky, energy drinky, 
elektronické cigarety aneb co se dneska (ne)nosí. 

7. 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  

Garant:  Pracovní skupina pro místní Agendu 21 

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Vyhodnocení: Moravskoslezský kraj během roku 2019 a 2020 poskytoval do centrální 
databáze MA21 a NSZM podklady pro informování členských municipalit 
o realizovaných komunitních akcí, kampaní, spojených s MA21 
a udržitelným rozvojem. 

8. Aktualizace webových stránek MA21 

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Vyhodnocení: Aktualizace webových stránek probíhala ad hoc, dle realizovaných aktivit 
a kampaní. Postupně se tyto stránky stávají komunikačním nástrojem 
sdílení příkladů dobré praxe, pozvánek apod. v krajském systému MA21. 

9. Sledování vybraných indikátorů UR 

Termín: vyhodnocení za každý rok  

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

Vyhodnocení:  V dubnu 2014 zastupitelstvo kraje schválilo návrh sady indikátorů 
udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje a jejich využívání (jedná 
se např. o indikátory: Podíl populace žijící v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (OZKO), Hustota silniční dopravní sítě, HDP na 
obyvatele, Udržitelné využívání území - % podíl zvláště chráněných 
území (ZCHÚ) k rozloze kraje. Tato sada indikátorů obsahuje aktivity 
všech tří pilířů udržitelného rozvoje (ekonomický, environmentální 
a sociální) a představuje ukazatele vývoje určitého vybraného jevu 
v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, 
přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.). Tyto 
indikátory umožňují sledování problematických oblastí a zároveň mohou 
nastínit způsob řešení s nimi souvisejících otázek a témat. Uplatnění 
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jednotné sady navržených indikátorů umožňuje také prokázat, jak si kraj 
počíná ve srovnání s jinými kraji, které principy MA21 implementují. 
V současné době probíhá jejich vyhodnocování za rok 2020.  

10.  Odborné vzdělávání koordinátora MA21 

Termín: 2x ročně účast na školení pořádaném Národní sítí Zdravých měst ČR   

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Poznámka: certifikované proškolování  

Vyhodnocení:  V roce 2019 se koordinátor MA21 aktivně zúčastnil 3 školení pořádaných 
zastřešující organizací MA21 Národní sítí Zdravých měst ČR. Z každého 
školení obdržel certifikát o absolvování. 

V roce 2020 se díky protiepidemiologickým opatřením koordinátor MA21 
zúčastnil pouze 1 online školení na téma Udržitelný rozvoj. 

11. Zapracování prohlášení o naplňování UR do vybraného strategického 
dokumentu    

Termín: dle termínů zpracování strategických dokumentů  

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Vyhodnocení: V relevantních částech Strategie Moravskoslezského kraje na období 
2019–2027 – Životní prostředí (EVVO), Komunity a veřejné prostory 
apod. je metoda místní Agendy 21 uvedena jako vhodný nástroj pro 
udržitelný rozvoj.  

12.  Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21   

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Poznámka: průběžné sledování výzev 

Vyhodnocení: V průběhu obou let platnosti akčního plánu nebyla vyhlášena žádná 
relevantní výzva k předložení projektů, do které by se MSK mohl v rámci 
MA21 přihlásit. 

13. 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 

Garant: zvláštní zástupce vedení krajského úřadu pro EMAS 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  
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Vyhodnocení: Ve sledovaném období kraj rozvíjel systém environmentálního 
managementu a auditu (EMAS). Výsledkem bylo úspěšné ověření 
a schválení Environmentálního prohlášení KÚ MSK za rok 2018 a rok 
2019.  

 Krajský úřad v rámci zvyšování efektivnosti své práce přistoupil 
k provázání zavedených systémů řízení na krajském úřadě do jednoho 
integrovaného systému řízení, který v sobě zahrnuje nejen EMAS, ale 
současně řeší oblast kvality a oblast bezpečnosti. 

 

14. Propagace Projektu Zdravý Moravskoslezský kraj s využitím jeho loga  

Termín: 2019–2020 

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka:  při propagaci aktivit Zdravého Moravskoslezského kraje využívat jeho 
logo  

Vyhodnocení: Na všech akcích, které jsou uvedeny ve vyhodnocení u jiných bodů 
akčního plánu byla propagována značka Zdravý kraj, a to buď logem na 
prezentacích či rozdáváním prezentačních předmětů s tímto logem.  

15. Navázání spolupráce se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) 

Termín   2019–2020 

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka spolupráce se SZÚ na aktivitách spadajících do místní Agendy 21, 
zejména pořádání osvětových akcí jako např. Den bez tabáku apod.  

Vyhodnocení: v roce 2019 a 2020 proběhly celkem 4 akce, na kterých Moravskoslezský 
kraj spolupracoval s SZÚ. Jednalo se o akci „Udržíme náš kraj – Den 
udržitelného rozvoje“ a 3 akce typu „Den zdraví“, na nichž SZÚ představil 
svou činnost v oblasti prevence zdraví. 

16. Podpora Fair Trade v MSK 

Termín  2019–2020 

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka podpora aktivit Fair Trade osvětovými akcemi, např. úřadová Fair Trade 
snídaně – ochutnávka fair tradeových potravin  
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Vyhodnocení:  Na základě protiepidemiologických opatření se tato akce neuskutečnila 
a přesouvá se do nového akčního plánu. 

17. Zajistit osvětu o MA21 a udržitelném rozvoji pro školy 

Termín  2019–2020 

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

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Vyhodnocení:  V letech 2019 a 2020 byly zrealizovány 3 osvětové přednášky pro SŠ 
na témata Udržitelný rozvoj. 


