
Akce je součástí projektu "MAgNET - Síťová spolupráce místních Agend 21 prostřednictvím modelu  
Leading & Learning Cities" realizovaného za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP. 

 
 
 
Vážení zástupci měst, obcí a regionů,  
Vážení realizátoři místních Agend 21, 
 
Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pro vás připravili   
 

KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ 
k přípravě projektů k MA21  

(2. výzva pro předkládání projektů v rámci Revolvingového fondu MŽP 
- finanční zdroje pro start a rozvoj MA21 v ČR) 

 
CO SE DOZVÍTE?  

- JAKÉ aktivity/projekty lze podpořit z Revolvingového fondu MŽP? 

(základní informace k Revolvingovému fondu MŽP – granty, půjčky k MA21 ad.) 

- JAKÉ jsou základní požadavky na žadatele v rámci 2. výzvy Revolvingového fondu MŽP? 

(změny v manuálu pro žadatele, inovace oproti 1. výzvě)  

- JAKÉ doporučení respektovat v rámci přípravy tohoto typu projektů   

(silné a slabé stránky projektů z 1. výzvy, na co se zaměřit a čemu se vyvarovat) 

- JAKÉ jsou odpovědi na nejčastější dotazy související s přípravou projektů? 

(diskusní část setkání)  
 
KDY A KDE SETKÁNÍ PROBĚHNOU? 
Místa setkání jsou volena tak, aby byla dostupná municipalitám z Čech i Moravy …  
 
15.10. (10:00 – 13:00)  Praha (MŽP, zasedací míst. č. 959, ul. Vršovická 1442/65) 

16.10. (12:00 – 15:00)  Brno (KrÚ JMK, zasedací míst. č. 240, Žerotínovo nám. 3/5) 

24.10. (9:00 – 12:00)    Ostrava (KrÚ MSK, zasedací míst. č. F 502, ul. 28. května 117) 
 
 
PRO KOHO JSOU SETKÁNÍ URČENA? 
Účast na setkání je doporučena zejména koordinátorům místní Agendy 21 a projektovým manažerům, 
kteří plánují přípravu projektů do Revolvingového fondu MŽP. Vítána je i účast politických zástupců. 

Účast na akci je zdarma. 
 
ZASÍLEJTE VAŠE DOTAZY … 
V případě, že již teď máte konkrétní dotazy/náměty související s přípravou Vašeho projektu, prosíme o 
jejich zaslání na info@nszm.cz. Tento postup nám umožní se lépe připravit na diskutovaná témata. 
 

 
KDE SE MOHU NA SETKÁNÍ REGISTROVAT? 
Účastníci se mohou na každé ze setkání registrovat nejpozději 5 dnů před jeho konáním  
(tj. do 10.10. - Praha; do 11.10. - Brno; 18.10. - Ostrava) na: www.nszm.cz/revolving/registrace. 
Vaše registrace nám pomůže organizačně připravit akci pro odpovídající počet účastníků. 
 

 
KDE NALEZNETE BLIŽŠÍ INFORMACE K REVOLVINGOVÉMU FONDU A MA21? 
- Informace k Revolvingovému fondu MŽP (vč. kontaktních osob): www.mzp.cz/revolving  

- Aktuality k Databázi MA21 (vč. možnosti registrace) na webu CENIA: http://ma21.cenia.cz  

- Další informace k MA21: www.nszm.cz/ma21 nebo www.ma21.cz  
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