
5 důvodů proč přijít…

… získám aktuální informace k tématům rozvoje v obci.
… inspiruji se osvědčenými aktivitami jiných.
… seznámím se s novými přístupy v oblasti strategického plánování a řízení.
… zjistím, jaké jsou k dispozici aktuální finanční zdroje.
… navážu nové kontakty a spolupráci doma i v zahraničí.

DOPOLEDNÍ BLOK – finance, plánování, postupy

10:00 – 12:00

12:00 – 12:45

ZahájENÍ
-   Kamil jankovský – ministr pro místní rozvoj ČR
-   Lubomír Gajdušek – předseda NSZM ČR, Zdravé město Vsetín

ZDravá města a mEZiNárODNÍ iNsPiracE
-   Petr Švec – ředitel NSZM ČR
    Zdravá města v roce 2010 – výzvy, novinky, plány
-   Natacha Litzistorf – ředitelka organizace Equiterre, Švýcarsko 
     Aktivity Equiterre v oblasti udržitelného rozvoje a rozvoje měst 
-   Pierre Kohler – starosta města Délémont  
     Obnovitelné zdroje energie a ukázky jejich využití v praxi 
-   Daniel Rosselat - starosta města Nyon 
     Urbanismus a nástroje pro zohlednění udržitelného rozvoje na místní úrovni
-   Alexandre Epalle – zástupce odboru zdraví a ekonomiky, kanton Ženeva
     Zelené nakupování ve veřejné správě

*PREZENTACE ZAHRANIČNÍCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH BUDOU TLUMOČENY. 

SOUČÁSTÍ BLOKU BUDE PŘEDÁNÍ SPECIÁLNÍCH OCENĚNÍ PRO ÚSPĚŠNĚ 
POSTUPUJÍCÍ OBCE ZA UKÁZKOVÝ A DLOUHODOBÝ POSTUP V KVALITNÍ 
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PřEstávKa Na OBěD



12:45 – 13:15

13:15 – 14:30

UDržitELNý rOZvOj Na NárODNÍ úrOvNi 
(aKtUaLity, mOžNOsti sPOLUPrácE) 
Udržitelný rozvoj a jeho implementace do praxe obcí, regionů a území  

Igor Hartmann, ředitel odboru analýz a strategie MMR  
Petr Švec, ředitel NSZM ČR

BUrZa DOBré PraxE aNEB KDyž Dva DěLajÍ tOtéž, NENÍ tO vžDy tOtéž

- LITOMĚŘICE – zapojení dětí a mládeže do plánování rozvoje města 
- MLADÁ BOLESLAV – práce se seniory a osvědčené aktivity 
- KROMĚŘÍŽ – systematické snižování úrazovosti ve městě 
- PRACHATICE – osvědčené metody spolupráce s romskou komunitou
- TÁBOR - alternativní zdroje energie v dopravě 

Diskuze 

registrace na akci nejpozději do 26. 11. 2010:   www.zdravamesta.cz/konference/registrace  
Konference je bez registračního poplatku.

Bližší informace: http://www.zdravamesta.cz/konference
Kontakt: Kancelář NsZm Čr, T: +420 725 820 473, E: info@nszm.cz

mediální partneři akce:   Moderní obec

Účastníci si budou moci na akci zakoupit produkty „férového obchodu“,  
jehož stánek bude po dobu akce účastníkům k dispozici. 

Současně budou k dispozici ukázky regionálních produktů, které bude 
prezentovat Asociace regionálních značek.

Akce je finančně podpořena ze zdrojů Fondu Partnerství 
(švýcarsko-česká spolupráce) a z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

ODPOLEDNÍ BLOK – udržitelný rozvoj na národní a místní úrovni 


