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

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
18. října 2018, 10:00 – 11:30
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. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na
období 2017–2018
2. Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2018
3. Aktivity místní Agendy 21 v roce 2018 a výhled na rok 2019
4. Regionální síť realizátorů MA21
5. Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018
6. Diskuse

K bodu 1)
Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje
na období 2017–2018
Cílem Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji na období 2017-2018
(dále „Akční plán“) 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.
Řídicí výbor byl informován koordinátorem MA21, že aktivity Akčního plánu byly naplněny.
U aktivit, u kterých došlo jen k částečnému naplnění byl řídicí výbor obeznámen s objektivními
důvody jejich nenaplnění (např. nevyhlášení adekvátní dotační výzvy, neschválení metodiky
pro postup krajů do vyšších kategorií MA21 apod.).
Akční plán je dostupný na webových stránkách https://ma21.msk.cz/.

K bodu 2)
Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2018
Koordinátor MA21 informoval ŘV o naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2018.
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 2018 a výhled na rok 2019
Členům ŘV byly v prezentaci představeny aktivity, které kraj realizoval v roce 2018.
Jednalo se o aktivity a osvětové akce k čisté mobilitě, k sociální oblasti – Den pěstounů a Den
pečujících, Senior pointy k životnímu prostředí – Ukliďme si kousek svého kraje, ke zdravotní
oblasti – Den zdraví, anketa Moravskoslezská sestra a další.,. Koordinátor informoval také o již
tradičním setkávání koordinátorů MA21 v MSK.
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Taktéž informoval ŘV o chystaných akcích a kampaních pro rok 2019:
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:
• výtvarná soutěž „Co bys změnil v místě, ve kterém bydlíš?“
• Den bez tabáku – osvětová kampaň, spolupráce se SZÚ, KHS
• přednášky k problematice onemocnění diabetem zaměřené na středoškolskou mládež

K bodu 4)
Regionální síť realizátorů MA21
Kraj plní vůči obcím a městům implementujícím MA21 zastřešující, koordinační a metodickou
roli, a to:
• zapojováním obcí a měst do aktivit kraje – osvětové akce
• poskytováním dotací obcím a městům na realizaci MA21
• pořádáním setkávání krajských koordinátorů místní Agendy 21
V současné době se přihlásilo k aktivitám MA21 v našem kraji celkem 32 obcí a měst, což nás
řadí na 2. místo v ČR
Kraj pořádá pravidelné výjezdní setkání koordinátorů MA21 z municipalit v kraji. Zaměřuje se
na aktuální témata např.:
• jak komunikovat MA21
• netradiční akce
• komunitní plánování
• příklady dobré (i špatné) praxe
• změny klimatu
• genderové studie

K bodu 5)
Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019
V rámci aktivit MA21 se plánuje pro rok 2019 vyhlásit 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 14. 12. 2018, s tím, že příjem žádostí proběhne od 14. 1. 2019 do
25. 1. 2019.
Tento zápis bude zaslán elektronickou poštou realizátorům MA21 v Moravskoslezském kraji.
V Ostravě 19. 10. 2018
Zapsal: Mgr. Petr Strakoš, koordinátor MA21
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