Zápis z jednání Řídícího výboru pro MA21
Místo:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Datum a čas:

12. října 2017, 10:00 – 12:00

Účastníci:

dle prezenční listiny

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

Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2017–2018
Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2017
Aktivity místní Agendy 21 v roce 2017 a výhled na rok 2018
Informace o průběhu Fóra udržitelného rozvoje a představení 10P, které vzešly z Fóra
a ověřovací ankety
5. Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018
6. Představení nového symbolu Zdravého Moravskoslezského kraje
7. Diskuse
K bodu 1)
Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období
2017–2018
Řídicí výbor byl informován, že radou kraje byl schválen nový Akční plán rozvoje místní
Agendy 21 v Moravskoslezském kraji na období 2017-2018 (dále „Akční plán“). Byl zpracován
v návaznosti na Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období
2015–2016, jehož vyhodnocení bylo předloženo ke schválení radě kraje.
Cílem akčního plánu a jeho 18 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.
Akční plán je dostupný na webových stránkách https://ma21.msk.cz/.
K bodu 2)
Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2017
Koordinátor MA21 informoval ŘV o naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2017.
Konstatoval, že všechny ukazatele kategorie C a D má v současné době kraj naplněny
a očekává se, že obhájí opět kategorii C.
K bodu 3)
Aktivity místní Agendy 21 v roce 2017 a výhled na rok 2018
Členům ŘV byly v prezentaci představeny aktivity, které kraj realizoval v roce 2017.
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Jednalo se o aktivity a osvětové akce k čisté mobilitě, Den otevřených dveří, Ukliďme si
kousek svého kraje, výpočet uhlíkové stopy úřadu, využití solárních panelů na střeše
krajského úřadu. Koordinátor informoval také o již tradičním setkávání koordinátorů MA21
v MSK.
Taktéž informoval ŘV o chystaných akcích a kampaních pro rok 2018:
Uspořádání jednak tradiční osvětové akce jako např.
• Den čisté mobility
• ročník akce Na úřad bez auta!
• 3. ročník akce Ukliďme si kousek svého kraje
a uspořádání nových osvětových akcí:
• Veletrh tradičních produktů a řemesel typických pro Moravskoslezský kraj
• Konference k MA21
• Den zdraví – spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem
v Ostravě
• Přednášky k problematice onemocnění diabetem zaměřené na školní mládež –
spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí
K bodu 4)
Informace o průběhu Fóra udržitelného rozvoje a představení 10P, které vzešly
z Fóra a ověřovací ankety
Koordinátor MA21 informoval o uspořádání již čtvrtého Fóra udržitelného rozvoje (dále jen
„Fórum“), které proběhlo letos 24. 5. v Domě kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu. Na akci byli
pozváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích
a odborných institucí, ale i laická veřejnost.
Cílem tohoto fóra bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k udržitelnému rozvoji kraje očima
pozvaných účastníků.
Diskuse
•
•
•
•
•
•

probíhala ve skupinách podle těchto stanovených tematických oblastí:
životní prostředí
vzdělávání, volný čas (sport, kultura)
místní ekonomika a podnikání, cestovní ruch
sociální oblast, zdraví obyvatel, zdravý životní styl
správa veřejných, globální odpovědnost
doprava

Hlavním společným výstupem byla formulace 10 nejzásadnějších problémů – tzv. „10P Desatero problémů“. Na základě diskuse se účastníci Fóra nejprve shodli na 12 problémech,
o kterých se domnívají, že jsou stěžejními v Moravskoslezském kraji ve výše uvedených
oblastech.
Navržených 10P bylo dále dle platné metodiky Národní sítě Zdravých měst v průběhu měsíce
června ověřeno Internetovou anketou, které se zúčastnilo 81 hlasujících.
Následně po vyhodnocení ankety byly problémy rozděleny na „ověřené“, tzn. ty, které byly
vyhodnoceny za nejdůležitější jak na Fóru, tak i v anketě, a „neověřené“, u kterých nedošlo
k tomuto překryvu.
Celkem 9 ověřených problémů je dle zmíněné metodiky, po jejich předložení k projednání
zastupitelstvu kraje, doporučeno dále diskutovat a rozpracovávat.
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Jedná se o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podporu tvorby a regenerace veřejných prostranství ve městech
Podporu mobilní hospicové péče
Podporu chytrého systém nakládání s odpady
Zajištění finanční podpory pracovníků v sociálních službách
Zajištění rekonstrukce silnic v okrajových oblastech
Zvyšování finanční gramotnosti dospělých
Zvyšování prestiže řemeslných oborů
Zajištění řešení brownfields ve prospěch znovuobnovení života v krajině
Podporu regionálních potravin

Na základě této metodiky budou s jednotlivými vybranými ověřenými problémy dále pracovat
odvětvové odbory (odbor životního prostředí a zemědělství, odbor zdravotnictví, odbor
školství, mládeže a sportu, odbor dopravy a chytrého regionu, odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu, odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor sociálních věcí),
které budou realizovat aktivity a opatření (např. kulaté stoly, semináře, projekty, strategické
dokumenty), mající za cíl eliminovat či zmírnit důsledky zmiňovaných problémů.
K řešení ověřených problémů budou také nasměrovány finanční a jiné nástroje, které má kraj
pro tuto oblast k dispozici (dotační programy, osvětové akce, informační letáky apod.).
K bodu 5)
Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018
V rámci aktivit MA21 se plánuje pro rok 2018 vyhlásit nový 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.
K bodu 6)
Představení nového symbolu Zdravého Moravskoslezského kraje
Nová grafická značka Zdravého Moravskoslezského kraje byla
slavnostně představena 22. 9. na akci „Jezdím jinak“ konané
v rámci Evropského týdne mobility.
Cílem vytvoření vlastní grafické značky je podpora propagace
aktivit,
které
kraj
realizuje
v rámci
projektu
Zdravý
Moravskoslezský kraj a místní Agendy 21.
Značka je složena z 6 jednoduchých a názorných piktogramů
vyjadřujících oblasti, kterými se kraj v rámci tohoto projektu
aktivně zabývá:
Piktogram Srdce označující Zdraví a kvalitu života – srdce jako symbol života,
zdravého životního stylu a zdravějšího a spokojenějšího obyvatelstva, dostupné pomoci
nemocnému člověku, poskytování všestranně kvalifikované zdravotní péče o pacienty
v komplexním měřítku
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Piktogram Slunce představuje Chytrý region – slunce jako zdroj sluneční energie
– čisté energie, využívání jedné ze smart technologií
Piktogram jablko vyjadřuje Regionální rozvoj (vč. zemědělství) – jablko jako
symbol prvního poznání a posílení trvalé identity k místním a regionálním specifikům a z toho
plynoucí další rozvoj místního společenství

Symbol Podané ruky znázorňuje Sociální oblast – podaná ruka v nouzi, péče
o osoby, které vyžadují asistenci, péče o děti a seniory apod.

Piktogram Kapky vody charakterizuje Životní prostředí, udržitelný rozvoj a
globální odpovědnost – kapky vody, bez které život není možný, kvalitní životní prostředí
(čistá voda čistá půda, čistý vzduch, zdravé lesy) znamená také přijetí globální odpovědnosti
založené na principech udržitelného rozvoje

Piktogram Knihy je věnován Vzdělávání – kniha jako symbol informací, kvalitního
vzdělávání, výchovy člověka k odpovědnosti
Grafickou značku je vhodné použít při realizaci aktivit spadajících do konceptu Zdravého
Moravskoslezského kraje a místní Agendy 21.
V Ostravě 16. 10. 2017
Zapsal: Mgr. Petr Strakoš, koordinátor MA21
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