
Nápady a dobrá praxe … 
Strategie a inovativní přístupy …
Zdroje a financování …
Motivace a zdravá soutěživost … 
2011

Vše co zajímá Vaši obec …

18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR
k rozvoji obcí a regionů v kvalitě místní Agendy 21
pod záštitou ministra životního prostředí  
a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj

Kdy? 6. prosince 2011
Kde? Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) 
Pro koho?  Celostátní akce je otevřena všem zástupcům měst, obcí  

a regionů se zájmem o kvalitu, strategické plánování a řízení,  
finanční zdroje a další aktuální témata. 

Bližší info www.ZdravaMesta.cz/konference; info@nszm.cz

5 důvodů proč přijít…

… získám aktuální informace k tématům rozvoje v obci.
… inspiruji se osvědčenými aktivitami a postupy.
… seznámím se s novými přístupy v oblasti plánování a řízení.
… zjistím, jaké jsou k dispozici aktuální finanční zdroje.
… navážu nové kontakty a spolupráci.

DOPOLEDNÍ BLOK – finance, plánování, postupy

10:00 – 12:30

12:30 – 13:30

ZahájENÍ

jakub Kulíšek – 1. náměstek ministra životního prostředí 

Michal janeba – náměstek ministra pro místní rozvoj 

Petr hermann – předseda Národní sítě Zdravých měst ČR

BURZa DOBRÉ PRaXE – aNEB KDyž Dva DěLajÍ 
tOtÉž, NENÍ tO vžDy tOtÉž
-    Podpora „férového obchodu“ ve městě 

Iveta Táborská, starostka Zdravého města Vsetín

-    Efektivní zadávání veřejných zakázek města 
Petr Řezníček, starosta Zdravého města Chrudim

-    aktivní stáří a programy pro seniory 
Jiří Pernický, místostarosta Zdravého města Valašské Meziříčí

-    veřejná služba a dobrovolnictví v praxi města 
 Jakub Týle, pracovník magistrátu Zdravého města Opava

PŘesTávKA NA oBěd



13:30–14:00

14:00–15:30

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR

Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj,  
Databáze strategií, vazba na zdroje EU

Igor Hartmann, ředitel odboru analýz a strategie MMR

Měření udržitelnosti ve městech – zkušenosti z praxe

– DISKUSNÍ PaNEL –
V letošním roce proběhlo testování nejvyšší kategorie metody kvality MA21. 
Komentáře k výstupům přednesou odborníci, kteří se podíleli na tvorbě metodiky 
i na samotném hodnocení ve městech:

Marie Petrová – koordinace aktivit MA21 na národní úrovni 
Petr Švec – metodika hodnocení 
Milan Půček – oblast veřejné správy 
Martin Říha – oblast územního plánování 

Postup a zkušenosti z praxe budou prezentovat zástupci zúčastněných  
pilotních měst: CHRUDIM, KOPŘIVNICE, LITOMĚŘICE, VSETÍN.

Přijďte se dozvědět, jakým způsobem se ve městech v ČR měří udržitelnost, 
a inspirovat se zajímavými příklady.

Diskuse a závěr konference

Registrace na akci nejpozději do 28. 11. 2011: www.ZdravaMesta.cz/konference/registrace  

Konference je bez registračního poplatku.

Mediálním partnerem akce je časopis Moderní obec

Účastníci budou moci na akci ochutnat i zakoupit produkty  

„férového obchodu“, k dispozici budou i ukázky Regionálních produktů. 

Místní Agenda 21 - mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní 

úrovni (města, obce, regiony). Cílem je příznivě ovlivňovat kvalitu života nejen současných 

obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí. Hlavními principy MA21 jsou zapojování 

veřejnosti, strategické řízení a systematické směřování k udržitelnému rozvoji. 

více informací: http://www.ZdravaMesta.cz/ma21

Akce je financována z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Bližší informace: http://www.ZdravaMesta.cz/konference

Kontakt: Kancelář NsZM ČR, T: +420 725 820 473, E: info@nszm.cz

ODPOLEDNÍ BLOK – udržitelný rozvoj  
na národní a místní úrovni


