UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016

od 14:00

Slavnostní ocenění udržitelných municipalit

Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, obcí a regionů
Pořádána pod záštitou premiéra ČR Bohuslava Sobotky

Moderuje Aleš Cibulka
Slavnostní recepce a předání ocenění pokročilým realizátorům místní Agendy 21
v ČR za rok 2016 v následujících kategoriích:

ČTVRTEK 1. prosince 2016
Hotel Jalta, Václavské náměstí 45/818, Praha 1
9:00 – 9:30
Registrace účastníků

„Udržitelné město“
Město obhájilo nejvyšší kategorii „A“ dle Kritérií MA21 a postupuje v souladu s principy
udržitelného rozvoje.
„Systémově řízené město/obec/region“
Město obhájilo kategorii „B“– metoda MA21 je systémově uplatňována.
„Komunikující město/obec/region“
Město ukázkově reprezentuje kategorii „C“– metoda MA21 je stabilizována.

9:30 – 10:00

Zahájení a úvodní slovo
Petr Hermann předseda Národní sítě Zdravých měst ČR
Anna Kárníková Úřad vlády ČR, Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
Marie Petrová Pracovní skupina pro MA21 při RVUR, Ministerstvo životního prostředí
Petr Švec Výbor RVUR pro udržitelné municipality, NSZM ČR

10:00 – 14:00

Národní přehlídka nejpokročilejších v metodě kvality místní Agenda 21
Inspirujte se nejlepší praxí! Otevřenost úřadu • chytré město • plánování s občany • finanční,
strategické, procesní řízení • obnovitelné zdroje a úspory • adaptace na klimatickou změnu •
inovace • osvětové akce k podpoře zdraví • zapojení mladých • globální odpovědnost
Panelová diskuse se zástupci nejpokročilejších kategorií MA21
Kopřivnice, Křižánky, Vsetín, Chrudim, Litoměřice

„Skokan roku“
Město uskutečnilo v průběhu roku 2016 výjimečný pokrok v rámci MA21.
Účast na předání cen přislíbili:
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
Richard Brabec, ministr životního prostředí
Jan Bartošek a Petr Gazdík, místopředsedové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců předsedy vlády
Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze
a další významné osobnosti z řad ministerstev, Poslanecké sněmovny a Senátu.
Slavnostní vyhlášení nového ocenění měst pod záštitou ministra průmyslu a obchodu:
Chytrá města pro budoucnost

Doplňkový program
Prohlídka protiatomového krytu z 50. let 20 století. Pro včas přihlášené (kapacitně omezeno).

11:15 – 11:45 Přestávka

PÁTEK 2. prosince 2016

Burza inspirací

Grabova vila, Na Košince 502/1, Praha 8 – Libeň (Úřad MČ)

panelová diskuse s dalšími Zdravými městy, obcemi a regiony k tématům:
PLÁNOVÁNÍ A URBANISMUS
Jihlava Územní plánování a kultura
Jilemnice Urbanistická studie sídliště
Havlíčkův Brod Životní prostředí – jedna
z priorit investičního rozvoje města
Vysočina Plánování pro zdraví na úrovni kraje

PARTICIPACE A ZAPOJENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN
Praha 8 Zapojení občanů do přípravy strategie
MAS Rozkvět Fóra s veřejností v prostředí MAS
Dačice Plánování s mladými ve Zdravém městě
Valašské Klobouky Podnikatelský inkubátor

13:30 – 14:00 Přestávka, občerstvení
Registrace: do 23. 11. 2016 na zdravamesta.cz/konference2016
Registrace na druhý den (2.12.) jsou z kapacitních důvodů již uzavřeny.
Konference je bez účastnického poplatku.

PORTFOLIO: integrace metod řízení kvality
– odborný workshop pro zapojená města
Cíle workshopu:
• Výměna zkušeností a vzájemná inspirace měst zapojených do projektu
• Náměty pro další rozvoj Portfolia

9:00 – 12:00
Stručné představení projektu – rekapitulace aktuálního stavu Portfolia, zapojená města,
řešená témata • Roman Fišer, Petr Švec
 íce o kvalitě – metody kvality zařazené do Portfolia a jejich integrace s MA21,
V
návaznost na metodiky ministerstva vnitra • Aleš Dresler
Příklady využití Portfolia v zapojených městech • Zástupci měst, Roman Fišer, Aleš Dresler
Další rozvoj Portfolia • diskuse

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zdravá města
a regiony podporují
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