Zápis ze setkání Pracovní skupiny Zdravý kraj Vysočina a MA21
Místo: sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Termín: 6. 4. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Přivítání přítomných
2. Informace o Zásadách MA21 a Zdraví 21
3. Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
4. Kritéria MA21
5. Proběhlé a plánované aktivity
6. Diskuse a závěr
1. M. Hyský zahájil setkání, přivítal přítomné
2. Zásady MA21 a Zdraví 21: celková alokace v letošním roce 2800 tis. Kč., v prvním kole
bylo přijato 47 žádostí, z toho 16 žadatelů obce. Všechny projekty budou podpořeny. Celkem
za 2 503 tis. Kč
2. kolo příjmu žádostí bude ukončeno 16.5. Zbývá 296 tis. Kč
J. Zetěk – dotaz na podrobnější Kritéria MA21pro MAS, podmínky vstupu do MA21, možnost
čerpání ze Zásad
3. Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020 – dokument byl
schválen v březnu ZK. Aktivity, které program navrhuje k realizaci, budou každoročně
vyhodnocovány týmem zpracovatelů podle indikátorů. Zásady na podporu MA21 a Zdraví
2020 budou z tohoto dokumentu vycházet od příštího roku.
4. Kritéria MA21 – seznámení s výsledky hloubkové rešerše důkazů uváděných v Databázi
MA21, kritéria pro tento rok zůstávají
5. Přehled aktivit:
- podán projekt na SFŽP na podporu MA21 – bude vyhodnocen do konce května
- 16. 2. – setkání Zdravých krajů v Jihlavě
- Světový den zdraví, v jeho rámci proběhnou: 5.4 Den zdraví pro sluchově postižené; 7. 4.
velká preventivní akce v jihlavské nemocnici – informace o akcích
- 6. 4. – proběhla Mezinárodní konference příkladů dobré praxe k problematice předcházení
vzniku odpadu a opětovnému použití – přednesena prezentace o Čisté Vysočině
- 8. 4. – proběhne konference koordinátorů EVVO – info o Čisté Vysočině

- 8. 4. - proběhne další přípravná schůzka k projektu MAGNET v rámci přeshraniční
spolupráce Rakousko-Česká republika
- 11. 4. – setkání RK se starosty obcí - samostatná prezentace MA21
- Čistá Vysočina – v březnu proběhl rozvoz pytlů, od 11. – 24. 4. se koná samotný sběr
T. Prchal – dotaz na podrobnosti počtu přihlášených do akce Čistá Vysočina - přihlášeno ke
sběru 22 200 osob ze 503 skupin, popsán podrobně způsob nahlašování.
- Akce Do práce na kole – organizuje OKPPCR – přihlašování do 30. 4.
- plánovaný seminář organizovaný Agenturou Cenia – témata: národní geoportál INSPIRE
(GIS), program Copernicus, MA21 a hodnocení ŽP, bude se postupně konat ve všech
krajích, v Kraji Vysočina se uskuteční dne 14. 6. pro obce i KrÚ – spolupráce s OŽPZ a OI
- Skutek roku spojen se Zlatou jeřabinou, v letošním roce také s oceněním Žena regionu;
slavnostní vyhlášení 6. 6. na zámku ve Světlé n. S., v březnu proběhlo hlasování veřejnosti
pro fyzické osoby a zasedání komise pro právnické osoby, výsledky zatím neoficiální jsou
připraveny ke schválení v ZK
- VF Kraje Vysočina - ve 2. polovině listopadu
- Konference Zdravých škol a zájemců – termín konání přesunut z organizačních důvodů na
6. 10., příprava proběhne ve spolupráci s OŠMS a krajskou koordinační skupinou pro ŠPZ
J. Zetěk – dotaz na podrobnosti programu Konference Zdravých škol
– zaměření na předcházení obezity dětí, sportovní disciplíny, správná výživa, počítáme se
začleněním témat navržených PS z minulého jednání.
6. Diskuse
Návrh příští setkání PS uskutečnit ještě v červnu letošního roku – přítomní souhlasí
s návrhem
M. Hyský poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci a ukončil jednání

