Zápis z jednání Řídicího výboru pro MA21
Místo:
Datum a čas:
Účastníci:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
10. prosince 2019, 10:00 – 11:30
dle prezenční listiny

Úvod
Jednání zahájila předsedkyně Řídícího výboru pro MA21 Ing. Veronika Kantorová, která
přivítala všechny přítomné a představila program jednání:
1.
2.
3.
4.

Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2019
Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2019–2020
Aktivity místní Agendy 21 v roce 2019 a výhled na rok 2020
Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020
5. Diskuse

K bodu 1)
Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2019
Koordinátor MA21 informoval ŘV o naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2019.
Konstatoval, že všechny ukazatele kategorie C a D má v současné době kraj naplněny
a očekává se, že obhájí opět kategorii C.

K bodu 2)
Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2019–
2020
Cílem Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji na období 2019-2020
(dále „Akční plán“) a jeho 17 aktivit je zkvalitnění výstupů doposud dosažené kategorie C, další
rozvoj MA21, jako jedné z metod zvyšování kvality ve veřejné správě a poskytování metodické
pomoci s realizací MA21 v začínajících i implementujících obcích v kraji.
Řídicí výbor byl informován koordinátorem MA21, že aktivity Akčního plánu jsou průběžně
plněny. U aktivit, u kterých došlo jen k částečnému naplnění byl řídicí výbor obeznámen
s objektivními důvody jejich nenaplnění (např. nevyhlášení adekvátní dotační výzvy apod.).
Akční plán je dostupný na webových stránkách https://ma21.msk.cz/.

K bodu 3)
Aktivity místní Agendy 21 v roce 2019 a výhled na rok 2020
Členům ŘV byly v prezentaci představeny aktivity, které kraj realizoval v roce 2019.
Jednalo se o aktivity a osvětové akce k čisté mobilitě – Den čisté mobility, k sociální oblasti –
Den pěstounů a Den pečujících, k životnímu prostředí – Den udržitelného rozvoje, Ukliďme si
kousek svého kraje, zapojení kraje do kampaně #Dostbyloplastu, ke zdravotní oblasti – Den
zdraví. Koordinátor informoval také o již tradičním setkávání koordinátorů MA21 v MSK
a Setkání zdravých krajů, který letos hostil Moravskoslezský kraj. Kraj rovněž realizoval
společně se Státním zdravotním úřadem osvětové přednášky pro SŠ na téma Soft drinky,
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energy drinky, elektronické cigarety aneb co se dneska (ne)nosí a Institutem komunitního
rozvoje na téma Udržitelný rozvoj.
Taktéž informoval ŘV o chystaných akcích a kampaních pro rok 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Uspořádání nové akce Den Země (konec dubna), akci připravujeme spolu s ÚMOb MOaP
V lednu proběhne diskusní setkání mezi zástupci NSZM a vedoucími oborů KÚ nad
přípravou nové Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v krajích
Plánujeme uspořádat tradiční akce:
Den zdraví, a to s ÚMOb Poruba a ÚMOb MOaP (září)
Na úřad bez auta! (září)
Den čisté mobility (září)
Plánujeme přednášky pro školní děti a mládež na témata spojena s udržitelným
rozvojem a kvalitou života

K bodu 4)
Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019
V rámci aktivit MA21 byl pro rok 2020 vyhlášen dotační program na podporu udržitelného
rozvoje a MA21 s názvem „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní
Agendy 21“.
Podmínky tohoto programu a další důležité informace představil ŘV koordinátor MA21. Dotační
program bude vyhlášen 5. 12. 2019, s tím, že příjem žádostí proběhne od 6. 1. 2020 do
10. 1. 2020.
Tento zápis bude zaslán elektronickou poštou realizátorům MA21 v Moravskoslezském kraji.
V Ostravě 10. 12. 2019
Zapsal: Mgr. Petr Strakoš, koordinátor MA21

2

