
5 důvodů proč přijít…

… získám aktuální informace k tématům rozvoje v obci.
… inspiruji se osvědčenými aktivitami jiných.
… seznámím se s novými přístupy v oblasti strategického plánování a řízení.
… zjistím, jaké jsou k dispozici aktuální � nanční zdroje.
… navážu nové kontakty a spolupráci doma i v zahraničí.

DOPOLEDNÍ BLOK – � nance, plánování, postupy

9:30 – 11:30

11:30 – 11:45

ZAHÁJENÍ
-   Martin Plachý – 1. náměstek ministra pro místní rozvoj
-   Petr Štěpánek – radní hlavního města Prahy
-   Lubomír Gajdušek – předseda NSZM ČR, místostarosta Zdravého města Vsetína
ZDRAVÁ MĚSTA JSOU NAŠÍM PARTNEREM
-   Pavel Šremer – ředitel odboru politiky životního prostředí MŽP ČR
-   Leo Steiner – náměstek ředitele SFŽP ČR
-   Zuzana Domesová – poslankyně PSP ČR, místostarostka Zdravého města Hodonína
-   Martin Hyský – zástupce Asociace krajů ČR, radní Zdravého kraje Vysočina

SOUČÁSTÍ BLOKU BUDE PŘEDÁNÍ SPECIÁLNÍCH OCENĚNÍ  PRO ÚSPĚŠNĚ 
POSTUPUJÍCÍ OBCE…
… za ukázkový a dlouhodobý postup ke kvalitě Zdravého města
… za rychlý postup nového člena ke kvalitě Zdravého města

PŘESTÁVKA

11:45 – 13:00

PLÁNUJEME S ROZUMEM 
-   Udržitelný rozvoj obcí, regionů a území - I. Hartmann, ředitel odboru koordinace  
     a řízení MMR
-   Strategie obcí a regionů - nástroje pro zavádění udržitelného rozvoje 
     do praxe - P. Švec, ředitel NSZM ČR.

CO NÁS ČEKÁ V ODPOLEDNÍ ČÁSTI?
Krátké představení témat odpolední burzy dobré praxe 



14:00 – 16:00

SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE KE KVALITĚ A UDRŽITELNÉMU ROZVOJI V ČR I ZAHRANIČÍ 
Moderovaná panelová diskuse o přístupech, modelech a � nancích pro zajištění 
místní Agendy 21 a dalších programů pro podporu kvality a udržitelného rozvoje 
na místní úrovni v ČR i zahraničí 
-   MA21 VE SVĚTĚ – M. Petrová, Ministerstvo životního prostředí 
-   ČESKÁ REPUBLIKA – P. Švec, Národní síť Zdravých měst ČR
-   SLOVENSKO –  M. Minarovič a N. Shovkoplias, Únia miest Slovenska a CITENERGO
-   RAKOUSKO – Alexandra Schlichting, Gemeinde 21, Niederösterreich
Diskuse  

BURZA DOBRÉ PRAXE ANEB KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ
-   KOPŘIVNICE – strategické plánování, metody kvality
-   PRAHA-LIBUŠ – zapojování vietnamské komunity do dění v rámci obce
-   TŘEBÍČ – spolupráce města se studentským parlamentem
-   VSETÍN – komunitní akce a kampaně, plánování s veřejností 
-   PRACHATICE – zapojování seniorů do komunitního života
Diskuse

Registrace na akci nejpozději do 26. 11. 2009:   www.zdravamesta.cz/konference/registrace  
Konference je bez registračního poplatku.

Bližší informace: http://www.zdravamesta.cz/konference
Kontakt: Kancelář NSZM ČR, T: +420 725 820 473, E: info@nszm.cz

Mediální partneři akce: Moderní obec

Účastníci si budou moci na akci zakoupit produkty „férového obchodu“,  
jehož stánek bude po dobu akce účastníkům k dispozici. 

Současně budou k dispozici ukázky Regionálních produktů, které bude 
prezentovat Asociace regionálních značek.

Akce byla � nančně podpořena ze zdrojů:

13:00 – 14:00OBĚD

ODPOLEDNÍ BLOK – Burza dobré praxe


