III.
Vlastní materiál

AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018
ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020
Preambule
„Místní Agenda 21 (dále MA21) je dobrovolný nástroj ke zlepšování kvality veřejné
správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství,
s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální
úrovni.“
(Definice místní Agendy 21 uvedená v Koncepci podpory místní Agendy 21, k níž se
Akční plán vztahuje, schválené usnesením vlády č. 30 z 11. ledna 2012).
MA21 je jedním z nástrojů pro naplňování Státní politiky životního prostředí 2012 –
2020, kde je uvedena jako dobrovolný nástroj pro podporu strategického plánování,
které dostatečně zohledňuje problematiku životního prostředí, respektive
udržitelného rozvoje. Ve střednědobém horizontu lze také předpokládat její zařazení
mezi implementační nástroje aktualizovaného Strategického rámce udržitelného
rozvoje ČR. Podpora realizace MA21 dále přispívá k naplňování Zdraví 2020 –
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (usnesení vlády č. 23
ze dne 8. ledna 2014 č. 671 ze dne 20. srpna 2015 a usnesení č. 175 Poslanecké
sněmovny PČR ze 7. schůze 20. března 2014), která zdůrazňuje význam zdraví pro
udržitelný rozvoj společnosti, stejně tak jako nutnost spolupráce na všech úrovních
státní správy a zohledňování zdravotních aspektů ve všech politikách.
Problematika udržitelného rozvoje měst se objevuje v klíčových dokumentech jak
globálních – nejnověji v Agendě 2030 Organizace spojených národů1 jako jeden ze
17 globálních cílů udržitelného rozvoje, tak evropských – v Územní agendě EU 2020,
7. Akčním plánu pro životní prostředí a dalších. Z obsahového hlediska je
předkládaný Akční plán založen zejména na výstupech diskusí v rámci Pracovní
skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen PS MA 21).
Návrhy opatření a aktivit v Akčním plánu koncepce pro období 2016 – 2018 byly
projednávány s příslušnými resorty.

1

Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Přeměna
našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje.

Účel akčního plánu
Akční plán (AP) popisuje implementaci dokumentu Koncepce podpory místní Agendy
21 v ČR pro období 2012-2020, který byl schválen usnesením vlády č. 30 z 11. ledna
2012 (viz příloha č. 1).
Finanční a časový rámec akčního plánu
Plnění opatření a financování aktivit a projektů v Akčním plánu bude probíhat
průběžně, prostřednictvím výzev z národních fondů, v rámci fondů Evropské unie,
Programu švýcarsko-české spolupráce, Evropského hospodářského prostoru
a Norského fondu, a dalších souvisejících zahraničních fondů. Na financování se
dále mohou podílet kraje a obce, které místní Agendu 21 podporují a využívají.
Z hlediska státního rozpočtu bude Akční plán plněn v rámci resortních rozpočtů.
Akční plán je zpracován na období 2016 – 2018.

Monitoring
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) každoročně vyhodnotí plnění Akčního plánu.
Jednotlivé resorty zhodnotí plnění aktivit ve své gesci a MŽP zpracuje celkovou
hodnotící zprávu k 31. březnu následujícího roku. Zpráva bude předložena vedení
Ministerstva životního prostředí ke schválení, PS MA 21 a Radě vlády pro udržitelný
rozvoj pro informaci. Hodnotící zprávy budou po jejich schválení zveřejněny na
webovém portálu ma21.cenia.cz. Vyhodnocení Akčního plánu za celé období 2016 –
2018 bude předloženo vládě společně s Akčním plánem na další navazující období
do 31. 3. 2019.

PRIORITNÍ OBLAST 1: MEDIALIZACE, OSVĚTA, KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Cíl: 1.1: Zajistit osvětu a šíření informací o MA21
Opatření 1.1.1: Realizovat specifické informační a osvětové aktivity pro
významné cílové skupiny i veřejnost
Opatření je zaměřeno na nezbytné šíření informací o MA21 a udržitelném rozvoji pro
další významné cílové a oborové skupiny. Bude rozšířen systém vzdělávání níže
uvedených regionálních cílových skupin i široké veřejnosti. Je efektivní začlenit
problematiku MA21 do již existujících vzdělávacích aktivit resortů a státních institucí.
Aktivita
1.1.1.1

Projednat zařazení vzdělávacího modulu UR včetně MA21 do
vzdělávání zaměstnanců služebních úřadů

Popis:

Zařazení vzdělávacího modulu UR včetně MA21 do vzdělávání
zaměstnanců služebních úřadů bude předmětem jednání
odpovědných a spolupracujících subjektů

Odpovědnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce

Úřad vlády a všechny služební úřady

Termín:

31. 12. 2018

Indikátor:

Aktualizovaný modul VUR - včetně MA21 jako dobrovolný nástroj
implementace UR je součástí vzdělávání zaměstnanců služebních
úřadů

Aktivita
1.1.1.2

Zajistit osvětu o udržitelném rozvoji pro školy, včetně MA 21

Popis:

Na webu www. rvp.cz každoročně aktualizovat informaci o UR a MA
21 k 31. 8.

Odpovědnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády
Termín:

30. 6. 2017

Indikátor:

1)Informace o UR a MA21 jsou součástí RVP.
2) K 31. 8. jsou každoročně aktualizovány informace o UR a MA 21
na webu www. rvp.cz.

Aktivita
1.1.1.3

Zajistit seznam kvalifikovaných lektorů pro realizaci vzdělávání
pro udržitelný rozvoj (dále jen VUR, včetně MA21)
v municipalitách

Popis:

Zpracovat seznam lektorů VUR a poskytnout jej municipalitám
realizujícím MA21. Kritérium 7.2 kategorie „C“ představuje
požadavek „Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21
a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost - osvětovou akci,
zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, který
přednáší kvalifikovaný lektor“, dále pak „související témata s
udržitelným rozvojem (např. „udržitelná energetika“)“ Požadavek se
aktuálně týká minimálně 30 municipalit, osvětová akce musí
proběhnout alespoň jednou ročně

Odpovědnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce:

Úřad vlády (Výbor pro VUR RVUR), Ministerstvo životního prostředí

Termín:

30. 6. 2016

Indikátor:

Seznam lektorů pro realizaci VUR na webu Výboru VUR RVUR

Aktivita
1.1.1.4

Začlenit informace o MA21 do materiálů pro pracovníky
hygienické služby

Popis:

Pravidelně informovat o vývoji MA21 pracovníky v oblasti ochrany a
podpory veřejného zdraví Krajských hygienických stanic,
zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu

Odpovědnost Ministerstvo zdravotnictví

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

30. 6. 2016 a dále průběžně

Indikátor:

Informace o MA21 jsou součástí materiálů pro pracovníky
hygienické služby a je o nich referováno v rámci seminářů, porad
odborných sekcí a elektronickou formou.

Aktivita
1.1.1.5

Propagovat dobrou praxi

Popis:

Propagace dobré praxe v oblasti MA21 prostřednictvím Galerie
udržitelného rozvoje www.udrzitelne-mesto.cz

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce:

Úřad vlády

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

Průběžně, od 31. 3. 2016

Indikátor:

Web Galerie UR s aktualizací 1 krát měsíčně

Cíl 1.2: Zajistit výměnu informací mezi partnery a realizátory MA21 v rámci ČR
i v mezinárodním měřítku
Opatření 1.2.1: Podporovat síťovou spolupráci mezi realizátory MA21
k přenosu zkušeností a dobré praxe a k dalšímu rozvoji MA21 v ČR
Aktivita
1.2.1.1

Sdílet zahraniční dobrou praxi v oblasti udržitelného rozvoje
municipalit

Popis:

Sdílení zahraniční dobré praxe, získané v rámci dané instituce,
s ostatními resorty (prostřednictvím Pracovní skupiny MA21 a Výboru
pro udržitelné municipality RVUR, se zveřejněním na webu)

Odpovědnost Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad
vlády

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

Průběžně, od 31. 3. 2016

Indikátor:

Na webu Galerie udržitelného rozvoje www. udrzitelne-mesto.cz je
zveřejňován alespoň 1 příklad zahraniční dobré praxe měsíčně.

Opatření 1.2.2: Rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi k tématu
udržitelného rozvoje municipalit
Aktivita
1.2.2.1

Zajistit propagaci aktivit a postupů MA21 v ČR na mezinárodní
úrovni

Aktivně propagovat výsledky MA21 ČR na mezinárodních akcích;
vyhledávat a využívat možnosti spolupráce v oblasti MA21 s
relevantními mezinárodními partnery, organizacemi, institucemi,
asociacemi
Odpovědnost Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce: Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády
Spolupráce
Národní síť Zdravých měst ČR
dalších
subjektů:
Termín:
Průběžně, od 31. 3. 2016
Indikátor:
Je realizována min. 1 prezentace MA21 ČR na zahraničních akcích
v každém kalendářním roce v období platnosti Akčního plánu.
Popis:

Aktivita
1.2.2.2
Popis:

Zajistit propagaci aktivit a postupů v oblasti implementace
mitigačních a adaptačních opatření do politik municipalit
Podpora zapojování měst do Paktu starostů a měst (iniciativa
Covenant of Mayors) s cílem propagovat a integrovat mitigační
a adaptační opatření do politik municipalit

Odpovědnost Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad vlády

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Počet podnětů směrem k municipalitám

Cíl 1.3: Zajistit dostatečné možnosti vzdělávání
Opatření 1.3.1: Rozvíjet vzdělávání a osvětu k MA21 pro důležité cílové
skupiny, a to ve veřejné správě, školství, hospodářském sektoru i napříč
občanskou společností
Opatření je zaměřeno na vzdělávání, osvětu a motivaci k aktivnímu zájmu
o MA21 ze strany místních a regionálních politiků a všech aktivních stakeholderů2.
Na dlouhodobou kvalitní realizaci MA21 jsou zaměřeny zejména vzdělávací aktivity.

2

Stakeholder – dotčený účastník, zájemce

Aktivita
1.3.1.1

Napomáhat šíření osvěty k tématu MA21 pro podnikatelské
subjekty

Popis

Využití možností MPO pro osvětu k tématu MA21 v kontextu
společenské odpovědnosti (CSR - Corporate Social Responsibility)
pro podnikatelské subjekty (v souladu s aktualizovaným Akčním
plánem společenské odpovědnosti organizací v ČR)

Odpovědnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spolupráce
dalších
subjektů:

Hospodářská komora ČR

Termín:

31. 12. 2017 a dále každoročně

Indikátor:

Roční zpráva o zapojení podnikatelů

Aktivita
1.3.1.2

Zařadit problematiku MA21 a udržitelného rozvoje do příruček
pro zastupitele a do dalších podobných publikací

Popis:

Zařazení problematiky MA21 a udržitelného rozvoje do příruček pro
zastupitele, které jsou vydávány
při příležitosti komunálních voleb.

Odpovědnost Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce:

Úřad vlády (Rada vlády pro udržitelný rozvoj)

Spolupráce
dalších
subjektů

Svaz měst a obcí

Termín:

30. 9. 2017

Indikátor:

Informace o MA21 schválena PS MA21 a zařazena do příručky pro
zastupitele

Cíl 1.4: Kvalitně zpracovanými informacemi a podklady motivovat média
k medializaci témat souvisejících s MA21 a udržitelným rozvojem a přispět tak
ke vnímání MA21 jako veřejného tématu
Opatření 1.4.1: Propagovat udržitelný rozvoj a MA21 za využití médií na
celostátní úrovni
Aktivita
1.4.1.1

Využití internetových nástrojů pro propagaci a medializaci
udržitelného rozvoje a MA21

Popis:

Při propagaci MA21 v médiích využít existující nástroje a platformy,
např. popularizační webové stránky www.udrzitelny-rozvoj.cz,
facebookový účet „Udržitelný rozvoj“, twitterový účet @udrzitelne či
Evropský týden udržitelného rozvoje, web ma21.cz (MŽP/CENIA)

Odpovědnost Úřad vlády (správa výše uvedených nástrojů)
Spolupráce:

Ministerstvo životního prostředí/CENIA (zajištění informačních vstupů
k propagaci na výše uvedených kanálech)

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

30. 6. 2016 a dále průběžně

Indikátor:

Funkční a aktualizované nástroje, uvedené v popisu aktivity
s pravidelnými výstupy k MA21

PRIORITNÍ OBLAST 2: FINANCOVÁNÍ
Cíl 2.1: Zvýšit dostupnost finančních zdrojů a spojit jejich čerpání s kvalitou
místního rozvoje. Koordinovat zaměření finančních zdrojů zejména na národní
úrovni
Pozn. Cíl 2.1 je sloučen s cílem 2.2 Koncepce pod souhrnným označením „Cíl 2.1“. Důvodem je
věcná provázanost obou cílů

Opatření 2.1.1: Financování z národních fondů, ze zahraničních fondů, včetně
fondů EU na podporu systémového zavádění a realizace MA21.
Opatření je zaměřeno na zajištění finančních zdrojů pro realizaci aktivit popsaných
tímto akčním plánem, resp. financování zavádění, realizaci a hodnocení MA21
v gesci resortů či krajů. Dále budou podporovány nutné odborné kapacity a další
vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje
Aktivita
2.1.1.1

Zařadit realizaci metody MA21 do výzev OP Zaměstnanost
(OP Z)

Popis:

MA21 je jedna ze základních metod kvality pro územní veřejnou
správu, proto by mělo být umožněno financování aktivit přímo se
týkajících realizace MA21 dle kritérií MA21 (zejména strategické
řízení a komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji, budování
odborných kapacit ve veřejné správě a pořizování odborných
podkladů pro rozhodování)

Odpovědnost: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spolupráce:

Ministerstvo vnitra

Termín:

Průběžně – dle relevantních výzev

Indikátor:

Možnost municipalit čerpat finanční prostředky na podporu rozvoje
MA21 z min. jedné výzvy OP Z v období platnosti Akčního plánu,

Aktivita
2.1.1.2

Zajistit financování profesního vzdělávání realizátorů MA21
v územní veřejné správě (zejména koordinátorů a politiků
zodpovědných za MA21)

Popis

Finanční zajištění celostátního systému dlouhodobého
a pravidelného vzdělávání prostřednictvím akreditovaných
programů, určených zejména pro koordinátory MA21, politiky a
pracovníky v územní veřejné správě. Vzdělávání by nadále mělo
probíhat prostřednictvím celostátních akcí, i školením a tréninky
přímo v místních úřadech a samosprávách

Odpovědnost Ministerstvo práce a sociálních věcí (řídící orgán OP Z)
Spolupráce:

Ministerstvo vnitra

Termín:

31. 12. 2016

Indikátor:

Možnost pro instituce zajišťující akreditované vzdělávání čerpat
finanční prostředky z min. jedné výzvy OP Z v období platnosti AP.

Aktivita
2.1.1.3

Zajistit financování síťové spolupráce realizátorů pro zvyšování
kvality MA21 z OP Z

Popis:

Finančně podporovat oficiální celostátní síťovou spolupráci
realizátorů MA21 zaměřenou na metodickou podporu a rozvoj MA
21 a ke sdílení dobré praxe a zkušeností (municipální asociace
s celostátní působností, podporující realizaci MA 21, např. NSZM
ČR)

Odpovědnost Ministerstvo práce a sociálních věcí (řídící orgán OP Z)
Spolupráce:

Ministerstvo vnitra

Termín:

Průběžně – dle relevantních výzev

Indikátor:

Možnost pro instituce, zajišťující síťovou spolupráci, čerpat finanční
prostředky z min. jedné výzvy OP Z v období platnosti AP

Aktivita
2.1.1.4

Připravit analýzu systému hodnocení projektů municipalit při
čerpání národních i evropských dotačních zdrojů k prověření
možností podpory MA21 nastavením pravidel dotační politiky

Popis:

Zohlednění realizace MA21 při hodnocení relevantních typů
projektů

Odpovědnost: Úřad vlády
Spolupráce:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín:

30. 6. 2017

Indikátor:

Analýza systému hodnocení

Aktivita
2.1.1.5

Finančně zajistit pravidelné roční hodnocení kategorie „A“
a „B“ MA21

Popis:

MA21 jako metoda kvality veřejné správy vyžaduje pravidelné
hodnocení, které dosud probíhá každoročně, standardizovaným
způsobem podle Metodiky hodnocení kategorie „A“ MA21
a u kategorie „B“ dle Pravidel a Zásad MA21. Součástí hodnocení
kategorie „A“ je práce rozsáhlého expertního oponentního týmu,
který posuzuje stav podle důkazů předložených municipalitou
a místními šetřeními. Členům oponentního týmu se hradí náklady
spojené s odměnou práce a cestovné.
Finanční náklady spojené s procesem hodnocení MA 21 budou
vycházet z SRRVS a budou moci být na základě úspěšného
projektu čerpány z OP Z

Odpovědnost: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Termín:

Průběžně - dle relevantních výzev

Indikátor:

Možnost čerpat finanční prostředky pro účely hodnocení z min.
jedné výzvy OP Z v období platnosti AP

Aktivita
2.1.1.6

Zajistit financování projektů k realizaci MA21 v rámci
Národního programu životní prostředí (NPŽP)

Popis:

NPŽP (prostředky SFŽP) umožní financování aktivit realizace
MA21 v relevantních oblastech s vazbou na životní prostředí

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí
Termín:

Průběžně - dle relevantních výzev, 2. výzva do 31. 3. 2017

Indikátor:

Možnost municipalit čerpat finanční prostředky z výzev NPŽP
v období platnosti AP.

PRIORITNÍ OBLAST 3: POLITICKÁ PODPORA, STÁTNÍ A ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ
SPRÁVA
Cíl 3.1: Dosáhnout efektivní meziresortní spolupráce a komunikace mezi
jednotlivými úrovněmi (stát – kraj – obec)
Opatření 3.1.1.: Posilovat efektivní spolupráci na podporu realizace MA21
(horizontální, tj. mezi resorty a vertikální, tj. mezi jednotlivými úrovněmi stát –
kraj – obec)
Aktivita
3.1.1.1

Zohlednit MA 21 v rámci aktualizace relevantních koncepčních
dokumentů a metodik na národní úrovni

Popis:

MA21 bude zohledněna jako jeden z dobrovolných nástrojů
udržitelného rozvoje v souvislosti s implementací aktualizovaného
Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR. MA 21 bude
promítnuta do dalších relevantních národních strategických
dokumentů (nových či aktualizovaných)

Odpovědnost: Úřad vlády a resorty, zastoupené v PS MA21
Termín:

Průběžně

Indikátor:

MA21 je zohledněna ve strategických dokumentech jako dobrovolný
nástroj dosahování udržitelného rozvoje

Aktivita
3.1.1.2

Podpora municipalit při realizaci MA21 v oblasti podpory zdraví
a prevence nemocí obyvatel a tvorbě zdravotní politiky

Popis:

Zajistit dostupnost služeb a odborníků v podpoře zdraví a prevenci
nemocí na místní/regionální úrovni, podporovat institucionální
zajištění těchto služeb

Odpovědnost: Ministerstvo zdravotnictví
Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR
Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí ČR

Termín:

31. 12. 2017

Indikátor:

Dostupnost služeb v každém kraji

Cíl 3.2: Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni
Opatření 3.2.1: Zvýšit prestiž MA21 Opatření je zaměřeno na motivaci k zájmu
o realizaci MA21 prostřednictvím společenského ocenění úspěšných
a aktivních realizátorů MA21 i důležitých partnerů. Bude pokračovat oceňování
realizátorů MA21
Aktivita
3.2.1.1

Zařadit ocenění pro realizátory MA21 do Cen MV
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Popis:

Začlenit ocenění za realizaci MA21 do Ceny za kvalitu a inovaci
ve veřejné správě

Odpovědnost: Ministerstvo vnitra,
Spolupráce:

Úřad vlády, Ministerstvo životního prostředí

Termín:

Každoročně v letech 2017 - 2020

Indikátor:

Ocenění v rámci Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Aktivita
3.2.1.2

Oceňování subjektů podnikatelského sektoru za spolupráci při
implementaci MA 21, oceňování realizátorů MA 21

Popis:

Možnost zapojit se do prestižních Národních cen ČR a Národní
ceny za společenskou odpovědnost v souladu s aktualizovaným
Národním akčním plánem společenské odpovědnosti organizací v
České republice, který byl schválen Usnesením vlády č. 49 ze dne
25. ledna 2016

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu/Rada kvality ČR
Termín:

Průběžně

Indikátor:

Každoroční zpráva o zapojení subjektů do oceňování

Pozn.: Cíl 3.3. Koncepce „ Podporovat používání MA21 jako součást strategického
plánování a řízení“ byl vypuštěn. Obecně je obsažen v cílech 3.1 a 3.2, po naplnění
aktivity 3.1.1.1 bude pro aktualizaci Koncepce a AP znovu zvážen cíl 3.3 s oporou
v zastřešujícím dokumentu ČR

PRIORITNÍ OBLAST 4: KVALITA PROCESŮ MA21
Cíl 4.1: Systematicky sledovat a vyhodnocovat kvalitu realizace MA21
jednotlivých municipalitách a dopady na udržitelný rozvoj
Opatření 4.1.1: Zajišťovat kvalitní odborné a administrativní zázemí pro MA21
na všech úrovních
Na národní úrovni nadále poskytovat kvalitní odborné a organizační zázemí pro
realizaci činností PS MA21 v ČR, včetně podpory síťové spolupráce MA21.
Aktivita
4.1.1.1

Zajistit aktivní účast zástupců / členů na činnosti Pracovní
skupiny MA21 RVUR

Popis:

Jednotlivé resorty zajistí aktivní účast nominovaných zástupců na
jednáních PS MA21 a dalších aktivitách, zejména na každoročních
obhajobách MA21 v místě a na národní přehlídce MA21.
Jednotlivé resorty zajistí nominaci svého zástupce do PS MA21
(v případě, že zástupce resortu nebyl nominován) a renominaci
(v případě, že dosavadní nominace nebyla funkční)

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo
zahraničních věcí, Úřad vlády
Nominace: Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády, Ministerstvo
dopravy,
Renominace: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Spolupráce
dalších
subjektů:

Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst

Termín:

Průběžně, nominace/renominace do 30. 6. 2016

Indikátor:

Nominace/renominace zástupců resortů do PS MA21 a jejich
aktivní práce (viz zápisy, prezenční listiny, hodnotící formuláře
z obhajob)

Aktivita
4.1.1.2

Zajistit řízení, koordinaci a administraci Pracovní skupiny MA21
RVUR

Popis:

Řízení, koordinace a administrace PS MA21 RVUR. Fungující
zázemí pro PS MA21 a expertní spolupráci – obsahové i organizační
zajištění jednání

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí, spolupráce Úřad vlády
Termín:

Průběžně

Indikátor:

Úvazek 1,0 pro MA21*, pravidelně zveřejňované zápisy PS MA21 na
webu ma21.cz a RVUR (http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelnyrozvoj/vybory-rvur/vybor-pro-udrzitelne-municipality--130369/),
informace o činnosti PS MA21 ve Výroční zprávě RVUR

Aktivita
4.1.1.3

Zajistit koordinaci a supervizi hodnocení municipalit,
realizujících MA21

Popis:

Koordinace a supervize hodnocení MA21 ve všech kategoriích dle
každoročně aktualizovaných Pravidel a Zásad MA21 (viz níže)
a zajišťuje tak plnění Koncepce podpory MA 2012 -2020 i AP 20162018.
„Předseda PS MA21 je supervizorem procesu hodnocení kvality
MA21, který koordinuje postupy při hodnocení a schvalování
Kategorií MA21. Rozhoduje o přidělení odpovídající Kategorie MA21
v kategoriích D a C, a to na základě stanoviska hodnotitelů.
Rozhoduje sporné případy, kdy se hodnotitelé neshodují na názoru
ohledně důkazů kvality při hodnocení MA21, případně může
v odůvodněných případech udělit výjimku pro přidělení kategorie (viz
kapitola D). Předseda PS MA21 vede tým hodnotitelů při místních
obhajobách (kat. B / kat. A)“

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí
Termín:

Průběžně

Indikátor:

Koordinace a supervize hodnocení v rámci služebního úvazku (1,0)*
pro MA21 je vykonávána dle aktualizovaných Pravidel a Zásad

* Pozn.: Aktivity 4.1.1.2 a 4.1.1.3 jsou vykonávány v rámci téhož úvazku

Aktivita 4.1.1.4 Zajistit správu a provoz národního informačního a kontrolního
systému pro potřeby řízení procesu MA21 – Databáze MA21
Popis:

Zajištění provozu systému v souladu se zásadami a postupy,
definovanými vyhláškou o dlouhodobém řízení informačních systémů
veřejné správy včetně údržby a řízení změn

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí / CENIA
Termín:

Průběžně

Indikátor:

Systém Databáze MA21 funguje bez závad a v potřebné kvalitě (bez
připomínek uživatelů)

Aktivita 4.1.1.5 Zajistit formální a věcnou kontrolu údajů, které municipality
dokládají pro potřeby hodnocení procesu MA21
Personální zajištění administrace a odborné kontroly údajů
vkládaných do systému v souladu s Pravidly a Zásadami MA21

Popis:

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí / CENIA
Termín:

Průběžně

Indikátor:

1,4 úvazku CENIA na administraci Databáze MA21. Údaje
v Databázi MA21 jsou kontrolovány a nevykazují chyby

Aktivita 4.1.1.6 Zajistit pravidelnou aktualizaci údajů zveřejňovaných na webu
MA21
Zajištění pravidelné aktualizace informací zveřejňovaných o procesu
MA21 na oficiálním webu www.ma21.cz

Popis:

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí / CENIA
Termín:

Průběžně

Indikátor:

Web www.ma21.cz je průběžně aktualizován

Seznam zkratek
MA21
PS MA21
RVUR
VUR
RVP
MŽP
MMR
MZd
MPO
MŠMT
MV
SMO
NSZM
CSR
SRRVS
OP Z

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

místní Agenda 21
Pracovní skupina pro místní Agendu 21
Rada vlády pro udržitelný rozvoj
vzdělávání k udržitelnému rozvoji
Rámcové vzdělávací programy
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Svaz měst a obcí ČR
Národní síť Zdravých měst ČR
Corporate Social Responsibility
Strategický rámec rozvoje veřejné správy
Operační program zaměstnanost

