
 

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR 

    

ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST – INSPIRACE PRO VÁS 
(finance, osvědčená praxe, novinky) 
Ve Zdravém městě Kopřivnice se uskutečnil 4. listopadu 2009 seminář, který 
přinesl aktuální informace o financování a rozvoji místní Agendy 21 (MA21) 
včetně shrnutí hlavních činností koordinátora Projektu Zdravé město (PZM) 
a MA21. Seminář tak zahájil třídenní Podzimní školu NSZM 2009, která tvoří 
součást cyklu akreditovaného vzdělávacího programu pro koordinátory PZM a  
 MA21. Akce se zúčastnilo více než 60 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR. 

Účastníky semináře přivítali starosta hostitelského Zdravého města Kopřivnice 
JOSEF JALŮVKA, místostarostka a politička Zdravého města Kopřivnice DAGMAR 

RYSOVÁ a ředitel NSZM PETR ŠVEC. 

Úvodní blok semináře byl věnován aktuálním informacím k MA21 a jejímu 
financování. MARKÉTA KONEČNÁ z oddělení programů EU Ministerstva životního 
prostředí ČR (MŽP) zhodnotila průběh dosavadních 3 výzev Revolvingového 
fondu MŽP, informovala o chystaném vyhlášení 4. výzvy na jaře roku 2010. Na 
fakt, že značná část prostředků z jednotlivých výzev Revolvingového fondu MŽP 
zůstává kvůli chybám v projektech nevyčerpána, upozornila také MARIE 

PETROVÁ z oddělení vzdělávání a osvěty MŽP. Ta informovala účastníky 
semináře i o aktualizaci sad Kritérií MA21 s ohledem na kraje, mikroregiony, 
malé obce a statutární města. Během semináře byla představena ukázková 
prezentace Zdravého města Vsetín, která posloužila při obhajobě kategorie „B“ 
plnění Kritérií MA21. V Závěru prvního bloku semináře byli jeho účastníci 
seznámeni také se Společnými tématy úspěšného rozvoje měst, obcí a regionů. 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj již dříve vyhlásila Společná témata „udržitelná 
doprava“ a „udržitelná energetika“, na roky 2010 a 2011 se chystá téma 
„podpora zdraví“, resp. „udržitelná spotřeba a výroba“. 

Zástupci Zdravého města Prostějov a Zdravé městské části Praha-Libuš 
a Písnice se v rámci řízeného rozhovoru podělili s účastníky semináře o své 
praktické zkušenosti s dlouhodobou realizací Projektu Zdravé město a MA21. 
V závěru byla diskutována role koordinátora Zdravého města a MA21 a jeho 
základních činností, spolu s prezentacemi vybraných ukázkových postupů přímo 
z měst. Přítomní měli možnost seznámit se s tím, jak probíhají kampaně a akce 
pro veřejnost ve spolupráci s partnery ve Zdravém městě Litoměřice, jak je 
připravováno Fórum Zdravého města v Uherském Hradišti, jak probíhá 
projektové plánování ve Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice a jak je 
možné propojit jednotlivé metody kvality uplatňované v úřadu ZM Kopřivnice. 

Součástí dalšího programu Podzimní školy NSZM v Kopřivnici byl také 
praktický nácvik metody Logického rámce pro přípravu a řízení projektů, nejen 
s ohledem na chystané výzvy Revolvingového fondu MŽP. V pátek pak 
navazovala praktická cvičení a ukázka práce s info-systémem DataPlán NSZM, 
představen byl i nový vizuální styl tohoto informačního nástroje a nové funkce 
pro jeho uživatele. 

Jarní škola NSZM 2010, další blok z cyklu akreditovaného vzdělávání pro 
koordinátory PZM a MA21, proběhne v termínu 24.–26. března 2010 
v Pelhřimově. 

 

 
 

Fotodokumentace, přednesené prezentace a další materiály 
z uskutečněného semináře i z celé Podzimní školy NSZM jsou k dispozici 
na webových stránkách www.zdravamesta.cz/ps. 

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Environmentální vzdělávání 
úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze 
zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. 

PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM 2009

Souhrnná zpráva z akce

Za poskytnuté zázemí a organizační podporu Podzimní školy děkuje NSZM 
místostarostce Kopřivnice Dagmar Rysové a koordinátorce Projektu Zdravé 
město a MA21 Ivaně Raškové i jejich týmu. 


