
Akce je pořádána pod záštitou hlavního města Prahy 
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a za fi nanční 
podpory programu Intelligent Energy Europe 
a projektu Cyber Display.

Další partneři akce:

  Světová zdravotní organizace
  Zastoupení Evropské komise v ČR
  Asociace Energie-Cités
  Velvyslanectví Švédského království
  Rada vlády pro udržitelný rozvoj ČR
  Státní fond životního prostředí ČR

Mediální partneři:

Zdravá města – společně na cestě do Evropy již 15 let
Celostátní konference s mezinárodní účastí otevřená všem městům, obcím a regionům 
se zájmem o kvalitu, zdraví, udržitelnou energetiku a fi nanční zdroje.

Kdy:  4. prosince 2008
 (10.00–16.00 hod.)

Kde:  Magistrát hl. m. Prahy
 (Mariánské nám. 2, Praha 1)

Témata: 
  15leté výročí NSZM – výsledky, 

partneři

 Finanční zdroje pro rozvoj měst

 Udržitelná energetika

 Podpora zdraví

Bližší info: 

www.nszm.cz/konference, info@nszm.cz



Pracovní program

DOPOLEDNÍ BLOK (plenární část): Národní síť Zdravých měst ČR už 15 let přispívá k úspěšnému rozvoji měst, obcí a regionů. Výsledky spolupráce se členy 
i s odbornými partnery budou představeny v dopoledním bloku konference, který zahrnuje také přehled aktuálních fi nančních zdrojů pro rozvoj municipalit.

9.30-10.00 Registrace

10:00–11:30

Zahájení 

Jiří Čunek – ministr pro místní rozvoj
Petr Štěpánek – radní hlavního města Prahy
Petr Řezníček – předseda Národní sítě Zdravých měst ČR

Zdravá města, obce a regiony – 15 let společné cesty do Evropy

A. Tsouros (Evropská regionální kancelář WHO); M. Vít (Ministerstvo zdravotnictví); R. Bízková (Ministerstvo životního prostředí a Rada vlády pro 
udržitelný rozvoj); A. Štefl ová (Regionální kancelář WHO v ČR); G. Magnin (asociace Energie-Cités)

Součástí bloku bude předání speciálních ocenění pro úspěšně postupující obce a regiony 
(předává Jiří Čunek – ministr pro místní rozvoj)

11:30–11:45 Přestávka

11:45–13:00

Programy a fi nanční zdroje pro kvalitní rozvoj měst a obcí  

Finanční zdroje EU a národní dotace pro rozvoj obcí (zástupce Ministerstva pro místní rozvoj)

Finance a programy pro kvalitu v obcích a regionech dle evropských standardů (zástupce Evropské komise) 

Co nás čeká v odpolední části?

Krátké představení témat diskusních workshopů.

13:00–14:00 Oběd; tisková konference

ODPOLEDNÍ BLOK (paralelní diskusní workshopy): Tématické sekce představí ukázková řešení a zahraniční zkušenosti s tématy „udržitelná energetika“ 
a „podpora zdraví“. V rámci workshopů bude prostor pro společnou diskusi a sdílení dobré praxe.

14:00–16:00

Workshop A: Udržitelná energetika – výzva pro města, obce a regiony 

Jak na…? 

…rostoucí náklady energií – volby druhu využívané energie či úspor 
–  motivaci občanů, zaměstnanců a fi rem k úsporám i investicím – 
komunikaci energetického štítkování budov – fi nancování investičních 
i neinvestičních projektů? Tyto otázky a mnohé další Vám zodpoví 
experti, starostové a energetičtí manažeři měst, která patří v této 
oblasti mezi nejpokrokovější v Evropě (Bristol, Växjö ad.).

Växjö, Švédsko (Bo Frank, starosta města) 
  nejzelenější město Evropy – OZE jako zdroj energie, fi nancí i podmínka 

kvalitního rozvoje
  jak se stát energeticky nezávislým městem 

 Bristol, Velká Británie (Paul Isbel, energetický manažer města)
  spotřeba  energie v budovách aneb energetické štítkování; městský 

úřad jako inspirace 
  jak dobře komunikovat téma úspor energie se zaměstnanci, fi rmami 

i veřejností – komunikační strategie „Display – Ukaž“ 

Asociace Energie-Cités (Peter Schilken, proj. manažer asociace) 
  evropská kampaň Display v České republice – jak se zapojit?
  proč je důležité energetické štítkování budov a jeho transparentnost

Workshop B:  Podpora zdraví – osvědčené postupy a zkušenosti

Jak na…?

…podporu zdraví na úrovni obce/regionu – využití doporučených postupů 
a odborných metod – spolupráci s partnery v oblasti zdraví? Přijďte disku-
tovat o těchto a dalších tématech s odborníky (WHO, SZÚ ad.), ale i zástupci 
konkrétních municipalit (Vysočina, Chrudim). Mezinárodní zkušenosti (Agis 
Tsouros, ředitel Evropské regionální kanceláře WHO; Alena Štefl ová, ředitelka 
České kanceláře WHO) – mezinárodní doporučení a postupy v podpoře 
zdraví, možnosti jejich využití v ČR

Partneři pro oblast zdraví (Jarmila Rážová, Státní zdravotní ústav)
  možnosti spolupráce měst s odbornými regionálními partnery pro zdraví 

Podpora zdraví na úrovni kraje (Vladimír Valenta, KHS v Liberci; Marta 
Vencovská, Zdravý kraj Vysočina) 

  zdravotní politika kraje, hodnocení vlivů na zdraví, 
  grantový systém pro podporu zdraví – fi nance pro města/obce

Plánování pro zdraví ve městě (Šárka Trunečková, Zdravé město Chrudim)
  Profi l zdraví a zdravotní plán města

Podpora zdraví – další kroky? (Petr Švec, NSZM ČR)
  sdílení zkušenosti v podpoře zdraví, výstupy z pilotních projektů  

 Akce byla podpořena ze zdrojů:


