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Zápis z jednání Řídicího výboru pro MA21   

Místo:   Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

Datum a čas:   17. června 2021, 10:00 – 11:30   

Účastníci:   dle prezenční listiny  

Úvod  

Jednání zahájil koordinátor MA21 v Moravskoslezském kraji Mgr. Petr Strakoš, který přivítal 

všechny přítomné a představila program jednání:   

  

1. Změny v Řídicím výbor pro MA21  

2. Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2020  

3. Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2021–2022 

4. Aktivity místní Agendy 21 v roce 20121 

5. Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2021 

6. Diskuse  

K bodu 1)  

 Změny v Řídicím výbor pro MA21 

Koordinátor MA21 informoval přítomné členy Řídicího výboru pro MA21 o změnách v jeho 

složení. Z důvodu přechodu agendy MA21 z útvaru podpory řízení na odbor kanceláře ředitele 

krajského úřadu (odbor KŘ) došlo ke změně předsedkyně tohoto výboru, kterou se nově stala 

vedoucí odboru KŘ paní Ing. Silvie Součková.  

Dále došlo ke změně u zástupce odboru sociálních věcí. Stávajícího člena pana Mgr. Daniela 

Rychlika vystřídal Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí odboru sociálních věcí. Do Řídicího výboru byl 

také jmenován nový člen pan RNDr. Radim Misiaček, který je expertem na udržitelný rozvoj. 

K bodu 2)  

Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2019   

Koordinátor MA21 informoval ŘV o naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2020. 

Konstatoval, že všechny ukazatele kategorie C a D má v současné době kraj naplněny a obhájil 

opět kategorii C.  

K bodu 3)  

Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2020–

2021  

Koordinátor MA21 představil přítomným nový Akční plán rozvoje místní Agendy 21 

v Moravskoslezském kraji na období 2021-2022 (dále „Akční plán“). Nový akční plán se skládá 

ze 16 aktivit a je zaměřen především na 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/.  

https://ma21.msk.cz/
https://ma21.msk.cz/
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K bodu 4)   

Aktivity místní Agendy 21 v roce 2020 a výhled na rok 2021 

Členům ŘV byly v prezentaci představeny aktivity, které kraj realizoval v roce 2020.  

I přes nelehké covidové období kraj uspořádal v roce 2020 tyto akce:  

• 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 

• 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. 

• další akce byly finančně podpořeny prostřednictvím dotačního programu nebo 

individuálních dotací (např. Ekofilm, Dny zdraví, Den sociálních služeb, Den Země, 

Festival medu a písničky – včelařské dny v muzeu apod.). 

Taktéž informoval ŘV o proběhlých a chystaných akcích a kampaních pro rok 2021:  

• Uspořádání nové on-line akce Den Země (konec dubna), akci připravil kraj spolu 

s ÚMOb MOaP a Institutem komunitního rozvoje 

 

Plánované akce: 

• 2x Den zdraví, a to s ÚMOb Poruba a ÚMOb MOaP (září) 

• Na úřad bez auta! (září) 

• přednášky pro školní děti a mládež a pro úředníky krajského úřadu na témata spojena 

s udržitelným rozvojem a kvalitou života (září, říjen) 

• Ukliďme svět, ukliďme Česko“ (září) 

K bodu 5)  

Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2021 

V rámci aktivit MA21 byl pro rok 2021 vyhlášen dotační program na podporu udržitelného 
rozvoje a MA21 s názvem „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21“.  

Výsledky tohoto programu a další důležité informace představil ŘV koordinátor MA21. Dotační 

program byl vyhlášen 17. 12. 2020, s tím, že příjem žádostí proběhl od 18. 1. 2021 do 

22. 1. 2021.  

 

Tento zápis bude zaslán elektronickou poštou realizátorům MA21 v Moravskoslezském kraji.   

 

V Ostravě 18. 6. 2021   

 

Zapsal: Mgr. Petr Strakoš, koordinátor MA21  


