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Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji

 od roku 2010 realizuje Moravskoslezský kraj aktivity spojené s MA21
a dosáhl (jako druhý kraj v ČR) úrovně kategorie C

 od května 2013 je členem Národní sítě Zdravých měst
 v současné době je na území kraje 38 municipalit, které realizují

MA21, z tohoto 17 je členů NSZM
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Vývoj počtu municipalit v MSK implementující 
MA21 v období 2010-2019
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Zhodnocení roku 2018

 kraj opět, již poosmé, obhájil kategorii C

 v rámci metodické činnosti uspořádal setkání krajských koordinátorů
místní Agendy 21

 byly poskytnuty dotace obcím na aktivity v oblasti MA21

 zrealizoval osvětové akce, kampaně 

 navázal spolupráci se Státním zdravotním ústavem
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Akční plán rozvoje místní Agendy 21 
Moravskoslezského kraje na období 2019 – 2020

 schválen radou kraje 

 v současné chvíli je to náš základní dokument implementace MA21

 je uveřejněn na krajském webu k MA21

 aktualizace každé dva roky, vyhodnocení každoročně

Obsahuje 17 aktivit, které by se měly zrealizovat v období platnosti

akčního plánu. Mezi stěžejní patří:

 Finanční podpora projektů MA21 (systém finanční podpory MA21)

 Pořádání a podpora organizace kampaní a osvětových akcí   k UR

 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Státním zdravotním ústavem

 Zajištění osvěty o MA21 a udržitelném rozvoji pro školy   

 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 
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Významné aktivity a akce v letech 
2018 a 2019 v oblasti MA21
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Udržíme svůj kraj – Den udržitelného rozvoje  

Akce konaná letos v květnu v rámci Týdne udržitelného rozvoje.
Propagovala pojem udržitelný rozvoj.

Na akci byly představeny tyto aktivity: 
 výrobky ze sociálních podniků Spirála, o.p.s.                                         

a Mental Café
 bezemisní doprava s Českým sportem, 
 informace o třídění odpadů
 ukázky cannisterapie
 první pomoc s Českým červeným                                                            

křížem 
 odvykání kouření s ČZÚ

V rámci akce rovněž proběhl kulatý                                                                           
stůl zaměřený na společenskou                                                                
odpovědnost (nejen) ve firmách. 
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Pohni se svým zdravím - Den zdraví

Společná akce Moravskoslezského kraje a ostravského městského obvodu
Poruba, konala se letos 19. 9.

Pro veřejnost byla připravena:
 maketa střeva, která poukazovala

na onkologická onemocnění
 zdarma preventivní vyšetření, poradenství
 strollering – cvičení s kočárky
 kontrola zraku
 zásady první pomoci
 správné čistění zubů
 sanitní technika
 zjišťování krevních

skupin
 měření skutečného

věku cév
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Úspěch v Národní ceně kvality
Krajský úřad získal jedno z nejprestižnějších ocenění udělovaných u nás za

kvalitu ve veřejné správě, a to stříbrnou Národní cenu kvality

v programu Excelence (4 z 5 *).

Pozitivně bylo hodnoceno:

 přístup vedení úřadu k řízení celé organizace, které je založeno na

strategickém plánování

 díky zavedenému systému řízení kvality zaměstnanci neustále zkvalitňují 

své služby

 svou činnost úřad koná s ohledem na                                                                

udržitelný rozvoj a s důrazem na                                             

ochranu citlivých údajů a informací

 je společensky odpovědný, podporuje                                                    

a realizuje řadu aktivit nad rámec                                                       

zákonných povinností 
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Úspěch v soutěži Egovernment the Best 2018

V soutěži nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v České
republice Egovernment the Best 2018 získal Moravskoslezský kraj
2. místo.

Ocenění obdržel za projekt Elektronizace podpůrných projektů
k řízení krajské korporace.
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Krajská konference MA21

Konferenci, která se uskutečnila dne 27. 9. 2018, uspořádal Moravskoslezský
kraj ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje.
Cílem bylo odpovědět na otázky Jak vysvětlit MA21 jako jednu z metod řízení
kvality ve veřejné správě? Jak komunikovat udržitelný rozvoj?

Na konferenci se představilo:
 město Třebíč se svým příkladem v oblasti fair trade
 Praha 8 představila efektivní komunikaci s mládeží 
 fungování MA21 na malých obcích přednesli zástupci Křižánek a Služovic
 jak oživit veřejného prostoru                                                              

prezentoval městský obvodu Poruba 
 dále vystoupili i zástupci kraje                                                      

Vysočina, města Kopřivnice, Jihlavy, obce                                                        
Bolatice a další.
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2. ročník benefiční akce „Spolu ruku v ruce“ 
 akce se konala 11. května                                                                  

a zúčastnilo se jí 3 363 lidí 

 poděkování všem lidem, kteří v domácím                                                                        
prostředí pečují o své blízké 

 podařilo se vybrat přes 80 tisíc korun                                                                   
na podporu projektů Centra pro dětský                                                                                        
sluch TamTam a organizace Jonášův spolek.                                                     
Kraj tuto vybranou částku zdvojnásobil

 součástí programu byla hudební a taneční
vystoupení a interaktivní workshopy -
návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se cítí
člověk, jehož soběstačnost je snížena
z důvodu věku, a to prostřednictvím
geronto obleku, zahrát si tenis pro
nevidomé a slabozraké, a seznámit
s multisenzorickou metodou snoezelen 11
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Evropský týden mobility – Na úřad bez auta!

Osvětové akce Na úřad bez auta!, která se koná v rámci Evropského týdne
mobility. Letos, 17. 9., proběhl již 7. ročník.

Zúčastnilo se přes 500 zaměstnanců KÚ, několika desítek krajských
příspěvkových organizací a městských úřadů v kraji – Kopřivnice,
Krnova, Opavy a Hlučína.
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Den čisté mobility

4. ročník akce Den čisté mobility byl zaměřen na propagaci udržitelné
mobility, společenské odpovědnosti a předvedení nových technologií
a inovací v dopravě.
Akce se konala 14. 9. 2019 v Hradci nad Moravicí, součástí byla ekosoutěž
vozidel na alternativní pohony, jejichž posádka měla navštívit co nejvíce
památek opavského Slezska s co nejnižší spotřebou
paliva. Akci předcházel páteční seminář zaměřený
na čistou dopravu a alternativní energetická řešení.
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Třídění biodpadu
 krajští úředníci nově třídí také bioodpad do speciálních kontejnerů

v kuchyňkách

 přímo v budově krajského úřadu jsou pak nově nainstalovány dva
elektrické kompostéry, které zpracovávají bioodpad

 krajský úřad tak pokračuje ve snižování množství směsného
komunálního odpadu
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„Ukliďme si kousek svého kraje“

4. ročník akce se konal 6. dubna 2019 – bezmála 30 dobrovolníků
sesbíralo cca 2,1 tun odpadků v přírodní památce Niva Morávky.
Vysbírali 10kilometrový úsek okolí řeky.
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Akce „Můžete zachránit lidské životy“

V rámci společenské odpovědnosti přes 40 zaměstnanců krajského úřadu
v návaznosti na Světový den dárců krve přišli do Fakultní nemocnice
darovat krev.

16



Zavedli jsme systém řízení kvality

a systém environmentálního řízení a auditu

Den zdraví a prevence na KÚ 
Den zdraví a prevence proběhl již podruhé 25. 9. 2019 v prostorách
krajského úřadu ve spolupráci s Revírní bratrskou pokladnou zdravotní
pojišťovnou.

K dispozici bylo celkem 6 stanovišť: 
 měření na analyzátoru tělesné                                                   

hmotnosti Tanita
 měření cévního věku
 nutriční poradenství
 měření chodidel na plantogramu
 měření zraku
 fyzioterapie

Největší zájem byl zaznamenán u stanoviště měření cévního věku, kde
zaměstnanci na základě hodnot tepové frekvence, krevního tlaku a rychlosti
pulsové vlny zjistili, jak jsou na tom jejich cévy a stanoviště fyzioteraupeta.
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Systém řízení bezpečnosti informací                    
dle ČSN EN ISO/IEC 27001
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Krajský úřad má nově (mimo již zavedených                                      
ISO 9001, ISO 14001 a EMAS) od května 2019                                 
zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti                          
informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2013.

Tento systém se zabývá řízením bezpečnosti                                              
informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. 
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Další vybrané akce aktivity 
Moravskoslezského kraje
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 8. ročník krajské potravinové sbírky - zaměstnanci krajské korporace
nasbírali 10,5 tuny potravin.

 Dětský den 2019

 Velikonoční a vánoční prodejní výstavy - zakoupením výrobku lidí
s handicapem bylo možno přispět na dobrou věc.

 Tradiční Den otevřených dveří

 Kampaň "DOMA. Týden pro mobilní hospice„ - MSK se připojil
a finančně podpořil tuto kampaň, která měla za cíl informovat laickou
i odbornou veřejnost o programech jednotlivých hospiců

 Mezinárodní ekologické studentské sympozium - kraj tuto akci
finančně podpořil, sympozium bylo věnováno Cíli udržitelného rozvoje
SDG 3 – Zdravý a kvalitní život.
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Dotační program Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 

21 pro rok 2019
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Jednotlivé podporované aktivity:

a) zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji jako je Den
Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez
úrazů a další podobné akce a aktivity

b) příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních
materiálů na témata související s místní Agendou 21 (dále jen MA21),
např. k ochraně a podpoře zdraví a životního prostředí

c) pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji,
MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech, pořádání kulatých
stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování

d) vytváření či aktualizace strategií podporující udržitelný rozvoj
za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické
dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění
jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod.
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Podmínky dotačního programu

 přímá neinvestiční či investiční dotace do maximální výše 70 %

uznatelných nákladů

 výše dotace: 50.000,-- až 200.000,-- Kč

 celková finanční alokace: 1,5 mil. Kč

 podmínkou poskytnutí dotace byla registrace žadatele v databázi MA21

(www.ma21.cz) minimálně na úrovni Zájemce nebo vyšší

 1 subjekt si mohl podat jen 1 žádost
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Všechny podpořené žádosti podaly obce a města v celkovém finančním
objemu cca: 1,4 mil. Kč

Celkem bylo podaných 14 žádostí
Počet podpořených žádostí: 9

http://www.ma21.cz/
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Nové strategické dokumenty MSK a jeho
krajského úřadu

Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2025
definuje dlouhodobé směry rozvoje úřadu, které jsou dále rozpracovány do
strategických cílů, jichž chce krajský úřad dosáhnout v daném období. Na
každý rok je připravován akční plán strategie.

Strategie Moravskoslezského kraje na období 2019–2027
v současné době se dokončuje její znění. V relevantních částech strategie –
Životní prostředí (EVVO), Komunity a veřejné prostory apod. je metoda
místní Agendy 21 uvedena jako vhodný nástroj jak dosáhnout stanovené
cíle.
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Děkuji za pozornost
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