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Aktuálně

• Česká republika 2030

• Monitorovací zpráva k Akčnímu plánu

• Aktualizované: Databáze MA21 
web www.ma21.cz 

• PS MA21 RVUR

• Výzva NPŽP/SFŽP – MA21 a Pakt starostů

• Audity UR

• Experti pro hodnocení 



Nastavení a evaluace MA21

Kritéria MA21

1. Organizační zázemí, 
plánování 
a hodnocení postupu MA21

2. Zapojení veřejnosti, místní 
partnerství, komunitní 
plánování ke kvalitě života a 
UR

3. Strategické řízení k 
udržitelnému rozvoji, 
monitorování UR

4. Komunikace, propagace, 
informovanost, sdílení dobré 
praxe

5. Financování, motivace v 
rámci MA21

Audity v 10 oblastech UR

1. Správa věcí veřejných

a územní rozvoj

2. Kvalitní životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví obyvatel 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí v obci 

10. Globální odpovědnost 



Audity UR

Proč?

• Komplexní informace o stávajícím stavu, data

• Posouzení  a doporučení expertů

• Slabá místa 

• Směr rozvoje – dobré projekty, finance

• Propojení napříč úřadem

Jak?

• Audity A – 10 oblastí, oponentura/3 roky

• Audity B – dtto (bez expertů v místě)

• Audity C - 3 – 10 oblastí, kontrola expertů,

2017: cca 100 auditů

platnost 3 roky



Výzva č 7/2017 NPŽP – MA21+C of M

• Vyhlášení: 5. května 2017

Ukončení příjmu projektů: 29. září 2017

• Prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích

• Podoblast podpory: 5. 1 Implementace systémových 
nástrojů

• 5. 1. A – Rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup 
dle kritérií MA21 v tématech Životní prostředí, 
Udržitelná výroba a spotřeba a Doprava (dále jen 
„MA21“).

• 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů pro místní 
udržitelnou energii a v oblasti přizpůsobování se 
dopadům změny klimatu (dále jen „Pakt starostů a 
primátorů“).



Výzva č 7/2017 NPŽP – MA21+C of M

• Oprávnění příjemci podpory: obce, městské části, 
dobrovolné svazky obcí, kraje a místní akční skupiny 
(MAS pouze v rámci 5. 1. A)

• Období realizace: do 31.12.2019

• Výše podpory: Maximální výše podpory na jeden 
projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů

• 5. 1. A - výše podpory na jeden projekt min. 300 tis. Kč 
a max. 1 mil. Kč

• 5. 1. B je výše podpory na jeden projekt min. 250 tis. 
Kč a max. 1,5 mil. Kč

• Alokace: 5. 1. A - 10 mil. Kč, 5. 1. B - 5 mil. Kč



Výzva č 7/2017 NPŽP – předmět podpory
5.1.A

A) Expertní spolupráce

• Analýzy a studie, plánovací dokumenty, zjišťování dat a průzkumy –
získání podkladů pro zpracování/aktualizaci auditů udržitelného 
rozvoje (dále jen UR) v oblastech MA21: životní prostředí, udržitelná 
spotřeba a výroba a doprava. 

• Konkrétní téma projektu musí navazovat na sebehodnocení/expertně 
revidovaný audit, expertní hodnocení, výstupy strategického plánu, 
problémy, vycházející z komunitního plánování nebo jde o podklady 
pro zpracování auditů ve výše uvedených třech oblastech UR v rámci 
MA21. U aspirantů na kategorii D může jít o sebehodnocení/analýzy (v 
daných oblastech) pro zpracování/aktualizaci strategického plánu.

• Pro výběr témat využijte přílohy „Indikátory“ a „Návodné otázky“, 
které jsou součástí "Metodiky hodnocení udržitelných měst" platné od 
roku 2017“ viz záložka „Dokumenty“ na webových stránkách: 
http://www.ma21.cz. Z 10 témat MA21 jsou pro tuto výzvu relevantní 
témata Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba a Doprava.

http://www.ma21.cz/


Výzva č 7/2017 NPŽP – předmět podpory
5.1.A

Informační, participační a vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji 
v dílčích oblastech životní prostředí, udržitelná výroba a spotřeba 
a doprava

• kulaté stoly a veřejná projednání – s vazbou na témata životního 
prostředí, USV a dopravy (projednání řešení problémů a opatření 
např. v oblastech: ovzduší 
a související opatření v energetice či dopravě, zeleň a kvalita 
veřejných prostranství, adaptace na změnu klimatu - dešťové a 
povrchové vody, protipovodňová a jiná krizová opatření, zásobování 
pitnou vodou, apod.). Projednání témat jako součást řešení projektu;

• vzdělávání, kurzy, školení pro cílové skupiny: pracovníci místních 
úřadů, zastupitelé a veřejnost k tématům udržitelného rozvoje, s 
důrazem na životní prostředí, USV nebo dopravu. V případě školního 
vzdělávání bude podpořeno pouze vzdělávání k UR)                  

V souladu s tzv. Minimem k UR viz záložka Dokumenty na webových stránkách: 
http://www.ma21.cz/. EVVO je samostatně podporováno v prioritní ose 6 NPŽP 
(Environmentální prevence)

http://www.ma21.cz/


Výzva č 7/2017 NPŽP – předmět podpory
5.1.A

Sdílení dobré praxe

• a) organizace seminářů a workshopů určených 
zejména pro méně pokročilé municipality, jejichž 
tématem bude implementace MA21 s důrazem na 
životní prostředí, USV nebo dopravu. Předmětem bude 
sdílení dobré praxe v těchto oblastech mezi pokročilými 
realizátory nebo předávání dobré praxe méně 
pokročilým; 

• b) zpracování a distribuce elektronických verzí 
informačních materiálů zachycujících dobrou praxi 
pokročilých municipalit zaměřenou na realizaci MA21             
s důrazem na životní prostředí, udržitelnou spotřebu a 
výrobu a dopravu.



Výzva č 7/2017 NPŽP – předmět podpory
5.1.B

• zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima 
(Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. 
jeho aktualizace, obsahující výchozí emisní bilanci, hodnotící 
zprávu o adaptaci a hodnocení rizik a zranitelnosti včetně 
konkrétního závazku ke snižování emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 (zejména prostřednictvím zvyšování energetické 
účinnosti a většího využívání OZE) a včetně návrhu 
konkrétních adaptačních opatření  a zdrojů jejich  financování;

• organizace Místních dnů pro energii, během nichž bude 
rozšiřováno povědomí o možnostech a přínosech 
inteligentnějšího využívání energie a jeho širším kontextu 
(např. workshopy, prohlídky a dny otevřených dveří aj.). 
V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí 
zainteresované subjekty a občany do společného dialogu 
týkajícího se vývoje a realizace Akčního plánu pro udržitelnou 
energii a klima.



„Rozumná řešení se vyplácejí, na úspěch je 
však třeba si počkat“

Fareed Zakaria
am. politolog a publicista



Děkuji za pozornost 

marie.petrova@mzp.cz


