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

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
21. dubna, 11:00 – 12:15
dle prezenční listiny

Úvod
Jednání zahájila předsedkyně řídicího výboru pro MA21 Ing. Silvie Součková, která přivítala
všechny přítomné a představila program jednání:
1. Úvod
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na
období 2021–2022
3. Přehled naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2021
4. Aktivity místní Agendy 21 v roce 2021a výhled na rok 2022
5. Dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní
Agendy 21“
6. Diskuse

K bodu 1)
Úvod
Předsedkyně Řídicího výboru pro MA21 na úvod informovala přítomné členy řídicího výboru
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 řídicí výbor o naplňování ukazatelů v databázi MA21 za rok 2021.
Konstatoval, že všechny ukazatele kategorie C a D byly naplněny a kraj obhájil opět kategorii
C.

K bodu 3)
Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na
období 2021–2022 za rok 2021
Koordinátor MA21 představil přítomným Akční plán rozvoje místní Agendy 21
v Moravskoslezském kraji na období 2021-2022 (dále „Akční plán“). 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.
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Dále přítomné seznámil s naplňováním a vyhodnocením tohoto akčního plánu za rok 2021,
který byl předložen ke schválení radě kraje.
Akční plán je dostupný na webových stránkách https://ma21.msk.cz/.

K bodu 4)
Aktivity místní Agendy 21 v roce 2021 a výhled na rok 2022
Členům řídicího výboru byly v prezentaci představeny aktivity, které kraj v oblasti MA 21 a UR
realizoval v roce 2021 a také aktivity, které plánuje realizovat v 2022.
I přes nelehké covidové období kraj uspořádal v roce 2021 tyto akce:
•

•

•
•
•

•

Den Země online – MSK se společně k tomuto svátku Země připojil, a to spolu
s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Institutem komunitního rozvoje.
V rámci online vysílání vystoupila celá řada zajímavých řečníků s tématikou udržitelného
rozvoje
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
„Ukliďme si kousek svého kraje“ - vyčištění stanoveného úseku od odpadu, zapojení
krajských úředníků
Student (s úředníkem) v lese – dobrovolníci z řad úředníků a studentů vysazovali mladé
stromy v revíru Kyčera v Beskydech
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.).

Plánované akce:
•
•
•
•
•
•
•

Den zdraví (2 akce)
Den čisté mobility
akce Na úřad bez auta!
akce Ukliďme si kousek svého kraje
Úklid v okolí Slezské Harty
Den udržitelného rozvoje
Férová snídaně na krajském úřadě

K bodu 5)
Podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2022
V rámci aktivit MA21 byl pro rok 2022 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. 2021, s tím, že příjem žádostí proběhl od 17. 1. 2022 do
21. 1. 2022. Celkem bylo podpořeno 8 žádostí o finančním objemu 954 tis. Kč
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6) Diskuse
• Řídicí výbor MA21 navrhl koordinátorovi MA21, aby prozkoumal možnosti využít
k financování projektů pro MA21 z fondu INTERREG Česko – Polsko 2021–2027, dotázat
se na možnosti na odboru EP
• V případě zapojení krajského úřadu do výzvy 10 000 kroků oslovit k propagaci akce také
cyklokoordinátora MSK
• Férová snídaně po úředníky krajského úřadu – akce by se měla konat na podzim 2022,
akci propojit také s ochutnávkou regionálních a lokálních potravin MSK
• V rámci osvětových akcí soustředit se na seniory, a to především konáním osvětových
přednášek a akcí na ně zaměřené – šmejdi, finanční gramotnost, PC gramotnost,
bezpečnost, zdraví a psychická svěžest apod. V této souvislosti bylo doporučeno vejít
do kontaktu s Krajskou radou seniorů MSK (p. Fabián)
• Zjistit finanční a technickou náročnost pro vytvoření osvětového videa pro seniory
a děti, ve kterých se představí možnosti, jak se chovat
• Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Aleš Neuwirth upozornil na konání benefiční akce
„Spolu ruku v ruce“
Tento zápis bude zaslán elektronickou poštou realizátorům MA21 v Moravskoslezském kraji.
V Ostravě 21. 4. 2022
Zapsal: Mgr. Petr Strakoš, koordinátor MA21
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