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1. Popis projektu:
2. 1. MA21
MA21 je snahou o kvalitní veřejnou správu - otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní,
umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními
společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc.
Fungující MA21 obnáší:
 kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
 průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
 systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji;
Úroveň procesu MA21 v jednotlivých obcích je monitorována sadou kritérií, která jsou členěna do čtyř
základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie
„Zájemci“, ve které se městský obvod ocitne po vyplnění registračního (on-line) formuláře. Plnění kritérií je
monitorováno vždy zpětně za kalendářní rok. V případě, že již nechce být městský obvod členem MA21, v
daném roce nevykáže aktivitu a členství mu automaticky zanikne.

2. 2. Plán městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2018
Vzhledem k tomu, že městský obvod Slezská Ostrava zahájil realizaci MA21 v roce 2019, nelze hodnotit
plnění za rok 2018 ani poskytnout srovnání s rokem 2019.

2. 3. Plán městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2019
Cílem městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2019 bylo zahájit realizaci MA21 a dosáhnout kategorie
„D“ (pro dosažení této kategorie bylo nutné splnit všechna níže uvedená kritéria do 30. 11. 2019):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21
stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby
pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21
schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy;
ustanovení odpovědného politika pro MA21;
ustanovení koordinátora pro MA21; koordinátor musí absolvovat školení MA21 v daném roce
existence (ne)formální skupiny pro MA21
plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování – min. 2 akce za rok);
zřízení webové stránky městského obvodu Slezská Ostrava s informacemi o MA21
uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích (min. 4 zprávy za rok) –
společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a nevládního sektoru do aktivit v rámci
MA21 (min. 1 společná aktivita);
projednání roční pravidelné zprávy o MA21: „Plánu zlepšování MA21" a „Hodnotící zprávy MA2

2. 3. Plán městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2020
Cílem městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2020 je dosáhnout kategorie „C***“ (pro dosažení této
kategorie bylo nutné splnit všechna níže uvedená kritéria do 30. 11. 2020):
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•
•
•
•
•
•

•
•

kritéria kategorie D (viz plán pro rok 2019) + existence formální skupiny pro MA21
Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility apod.)
Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného
lektora pro veřejnost (není třeba pořádat, pokud bude probíhat vzdělání v rámci samosprávy)
Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného
lektora pro úřad a samosprávu
Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. Plánování
Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace:
1. zjišťování potřeb
2. konzultace návrhu
3. prezentace výsledného řešení
Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních
znalostí/dovedností koordinátora
Audity UR v kategorii C (Pozn. K plnění auditů je třeba se přihlásit do 31. 1. 2020, první verzi
odevzdat do 31. 3. 2020 a finální do 15. 9. 2020)

2. Plnění kritérií
2. 1. Detailní rozbor plnění za jednotlivé roky“
Konkrétní způsob naplnění jednotlivých kritérií v příslušném roce je rozpracován v Hodnotících zprávách.
Naplnění kritérií v roce 2018 a 2019 řeší „Hodnotící zpráva místní Agendy 21 (2018 a 2019)“ zpracovaná
v listopadu 2019, naplnění kritérií pro rok 2020 bude zaneseno podle skutečnosti v hodnotících zprávách
v následujících dvou letech.

2. 2. Tabulka srovnání let 2018, 2019 a 2020
Kategorie Kritérium
Zájemci
č. i: Zájem o zápis do evidence
MA21
č. ii: Kontaktní osoba MA21
č. iii: Zpětná vazba o stavu MA21
č. iii: Zpětná vazba o stavu MA21
„D“
č. 1.1: Ustanovení odpovědného
politika pro MA21
č. 1.2: Ustanovení koordinátora
MA21
č. 1.3: Existence neformální
skupiny pro MA21
č. 2.1: Plánování s veřejností
(akční nebo komunitní plánování)
č. 3.1: Aktualizace webové
stránky s informacemi o MA21
č. 3.2: Uveřejňování zpráv o
MA21 v médiích

2018
nesplněno

2019 (současnost)
Splněno 2019

2020 (potenciál)
Splněno již 2019

nesplněno
nesplněno
nesplněno
nesplněno

Splněno 2019
Splněno 2019
Splněno 2019
Splněno 2019

Splněno již 2019
Splněno již 2019
Splněno již 2019
Splněno již 2019

nesplněno

Splněno 2019

Splněno již 2019

nesplněno
nesplněno

Splněno 2019 viz č.
6.1
Splněno 2019

Splněno již 2019 viz
č. 6.1
Splnit znovu 2020

nesplněno

Splněno 2019

Splnit znovu 2020

nesplněno

Splněno 2019

Splnit znovu 2020
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„C“

„C***“
(audity)

4.1: Společné zapojení zástupců
nevládního sektoru a
podnikatelského sektoru do
aktivit v rámci MA21
Projednání roční pravidelné
zprávy o MA21 a akčního plánu
zlepšování MA21:
č. 6.1: Ustanovení/existence
oficiálního orgánu MA21
7.1: Realizace osvětových aktivit
k UR
č. 7.2: Realizace vzdělávacích
akcí pod vedením
kvalifikovaného lektora pro
veřejnost
č. 7.3: Realizace vzdělávacích
akcí pod vedením
kvalifikovaného lektora pro úřad
a samosprávu
č. 8.1: Schválení finanční
podpory aktivit k UR/MA21
vyplývajících z kom. plánování
9.1: Plánování s veřejností
technikami, zahrnujícími 3 fáze
participace
č. 10.1: Absolvování dalšího
akreditovaného vzdělávání
koordinátora
č. 11.1: Správa věcí veřejných a
územní rozvoj
č. 11.2: Životní prostředí
č. 11.3: Udržitelná spotřeba a
výroba
č. 11.4: Doprava a mobilita
č. 11.5: Zdraví
č. 11.6: Místní ekonomika a
podnikání
č. 11.7: Vzdělávání a výchova
č. 11.8: Kultura a volný čas
č. 11.9: Sociální prostředí
č. 11.10: Globální odpovědnost

nesplněno

Splněno 2019

Splnit znovu 2020

nesplněno

Splněno 2019

Splnit znovu 2020

nesplněno

Splněno 2019

nesplněno

nesplněno

Splněno již 2019 viz
č. 6.1
Splnit 2020

nesplněno

nesplněno

Splnit 2020 kritériem
č. 7.3

nesplněno

nesplněno

Splnit 2020

nesplněno

nesplněno

Splnit 2020

nesplněno

nesplněno

Splnit 2020

nesplněno

nesplněno

Splnit 2020

nesplněno

nesplněno

Splnit 2020

nesplněno
nesplněno

nesplněno
nesplněno

Splnit 2020
Splnit 2020

nesplněno
nesplněno
nesplněno

nesplněno
nesplněno
nesplněno

Splnit 2020
Splnit 2020
Splnit 2020

nesplněno
nesplněno
nesplněno
nesplněno

nesplněno
nesplněno
nesplněno
nesplněno

Splnit 2020
Splnit 2020
Splnit 2020
Splnit 2020

