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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363471
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Regiony zapojené do MA21 v ČR v roce 2012
Zdroj: DB MA21, CENIA; Centrum pro regionální rozvoj ČR

Místní Agenda 21 
Cesta ke kvalitě, šance pro aktivní města, obce, skupiny a regiony

„Místní Agenda 21 (MA21) – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). Cílem je příznivě ovlivnit 
kvalitu života nejen současných obyvatel obcí, měst a regionů, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.“
Mezinárodní program místní Agenda 21 je zakotven v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se na Summitu Země v roce 1992 zavázaly desítky států 
včetně České republiky.

MA21 jako metoda kvality veřejné správy
 oficiální metoda dlouhodobého zvyšování kvality veřejné správy 
na místní úrovni a lokální úrovni v oblasti ochrany životního pro-
středí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel, školství, sportu, kul-
tury či zaměstnanosti
 soustředí se na sladění hospodářského rozvoje se sociálními 
požadavky a s respektem k životnímu prostředí
 důraz kladen na rozhodování a plánování dalšího rozvoje regionu 
či obce, a to za podmínky aktivního zapojení a spolupráce s širokou 
veřejností, dále neziskovými organizacemi, podnikateli, provozova-
teli služeb, či třeba školskými zařízeními nebo zdravotnickými insti-
tucemi

•

•

•

Odkazy
 Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
www.mzp.cz
 CENIA, česká informační agentura životního prostředí – www.cenia.cz; 
http://ma21.cenia.cz
Národní síť Zdravých měst ČR – www.zdravamesta.cz; www.dobrapraxe.cz

•

•

•

Kritéria MA21
 Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, schválená Radou vlády pro udržitel-
ný rozvoj. Cílem kritérií není poskytnout obcím jednotný návod pro realizaci MA21, ale přehledný nástroj, 
resp. vodítko pro základní body postupu v rámci MA21.
 Sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek 
pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní 
MA21 mají větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout).

•

•

Obce zapojené do MA21 v ČR v roce 2012
Zdroj: DB MA21, CENIA

Nezbytné součásti MA21 v municipalitách
organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21
zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování
strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování postupu
komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe
financování, motivace v rámci MA21

•
•
•
•
•

Jaké je členění kritérií MA21, pro koho jsou určena?
Čtyři + jedna základní kategorie dle „úrovně obtížnosti“:•

Šest typových sad kritérií dle typu municipality:•

„A“ Dlouhodobý proces

„B“ Systém řízení

„C“ Stabilizace

„D“ Start, začátečnická úroveň

„Zájemci“ Startovací úroveň pro budoucí účastníky MA21

pro malé obce do 2 tis. obyvatel

pro města

pro statutární města

pro místní akční skupiny

pro mikroregiony

pro kraje

Databáze MA21 – oficiální evidence MA21 v ČR
průběžné sledování postupu měst, obcí a regionů v souladu s Kritérii MA21
 oficiální evidence, která transparentně dokladuje kvalitu jednotlivých realizátorů MA21 
a jejich reálný pokrok v čase
veřejně přístupná na internetu: ma21.cenia.cz

Výhody práce s Databází MA21
 jednoduchý nástroj pro města, obce a regiony pro prezentaci jejich aktivit v rámci MA21 
 zdroj informací pro resorty, kraje a mezinárodní instituce o rozsahu a kvalitě MA21 jak 
v konkrétních municipalitách, tak v ČR celkově, a to i v delší časové řadě 

Základní správu Databáze MA21 zajišťuje CENIA, česká informační agentura pro životní 
prostředí. Ta zároveň poskytuje municipalitám při plnění databáze asistenční pomoc. 
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