JARNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2021, ONLINE

18.3.2021: OTEVŘENÝ SEMINÁŘ
8:45 – 9:00

Registrace účastníků do vysílání

Úvod
9:00
–
9:30

Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR
Pozdrav od senátora a starosty Zdravé obce Bolatice
Herbert Pavera
Aktuality NSZM – aktivity, plány
Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR

Aktuality národních partnerů
MV - Mapový portál veřejné správy (9:30 - 9:45)
David Sláma, ředitel Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra
9:30
–
10:30

MŽP - Aktuality k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (9:45 - 10:00)
Pavla Vidanová, ministerský rada, Oddělení politiky a strategií ŽP, Ministerstvo životního prostředí
MF - Výzva Fondů EHP a Norska – program Řádná správa věcí veřejných (10:00 - 10:15)
Petr Sulženko, Oddělení přípravy a koordinace, Ministerstvo financí
MPSV - Novinky v udržitelném nakupování po novele zákona o veřejných zakázkách“ (10:15 - 10:30)
Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí Oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Inspirace z měst
Jihlava - Online kavárny - jak zapojit veřejnost v době pandemie (10:30 - 10:45)
Karolína Koubová, primátorka; Anika Chalupská, vedoucí Oddělení strategického plánování
10:30
–
11:15

Rožnov p. Radh. - Strategie pro kulturu a cestovní ruch: analýzy, data, zavedení do praxe (10:45 - 11:00)
Martin Beníček, vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu
Brno - EKODOTACE - jak na podporu ekologických projektů ze strany města (11:00 - 11:15)
Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí

11:15 - 11:45 Přestávka

Akce je podpořena finančními prostředky ESF,
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.
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SOUTĚŽ 2020: NejOBLÍBENĚJŠÍ dobrá praxe - panelová diskuze
1. místo: Zdravé město Tábor - Rozšíření útulku pro psy o útulek pro kočky
Michal Polanecký, ředitel TS Tábor
11:45
–
12:15

2. místo: Zdravé město Krnov - Genofondový sad Krnovska a Osoblažska
Miroslav Binar, místostarosta
3. místo: Zdravá obec Čepřovice - "Zelená pro Čepřovice" aneb vysaď si svůj strom
Barbora Poláčková, starostka

Spolupráce s odbornými partnery
Multioborová spolupráce a chytré navrhování – cesta pro jedinečná řešení měst a obcí (12:15 - 12:30)
Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu, z.s.
12:15
–
13:00

Do práce na kole jako nástroj k plnění Zelené dohody (12:30 - 12:45)
Jan Haruda, vedoucí výzvy Do práce na kole
Závěr úvodního semináře jarní Školy Zdravých měst

24.3.2021: TRÉNINKOVÝ VZDĚLÁVACÍ BLOK
9:00 – 16:00 / Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich
řízení a hodnocení; vazba na rozpočet obce | Blok „C“
Základní tréninkový blok je zaměřen na praktické tipy při tvorbě projektové žádosti a při řízení projektu.
Přináší informace o aktuálních projektových zdrojích. Zahrnuje praktický nácvik přípravy fiše. Shrnuje
základní principy hospodaření obce zejm. ve vazbě na připravované/realizované projektové záměry.
Lektoruje: David Póč, Masarykova Univerzita
DŮLEŽITÉ:
o
o
o

Blok „C“ je jedním z celkových 3 tematických bloků akreditovaného vzdělávání NSZM
Blok je určen všem účastníkům akreditovaného vzdělávání NSZM, kteří dosud toto téma neabsolvovali.
Blok je koncipován přednostně pro koordinátory ZM a MA21.

WEB: http://www.zdravamesta.cz/js2021_akred_vzdelavani
ONLINE VYSÍLÁNÍ: www.ZdravaMesta.cz/Skola-online

Akce je podpořena finančními prostředky ESF,
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

