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Hodnocení MA21 v ČR 2015

Kategorie A 
Chrudim (expertní oponentura auditů v tříletém cyklu, bude 2016) 
Litoměřice (expertní oponentura auditů 2015) 

Kategorie B 
Kopřivnice B***, Vsetín B***
obec Křižánky

Obhajoby na místě – proběhly v říjnu, vyhodnocení 11.11. na PS MA21
Kategorii „B“ v roce 2015 neobhájil mikroregion Drahanská vrchovina

Meziroční srovnání (2014/15) : +1 v kat. A 
Nárůst kvality v kat B u dvou měst (ze 2 na 3*), -1 (mrg. DV) 

Kategorie C 
Zvedá se úroveň: zpracovaný „profil“, účast na fóru min.50 osob (malé 
obce 30), pokročilí zpracovávají interní audity v 10 oblastech UR



Hodnocené oblasti UR
• 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
• 2. Kvalitní životní prostředí 
• 3. Udržitelná spotřeba a výroba 
• 4. Doprava a mobilita 
• 5. Zdraví obyvatel 
• 6. Místní ekonomika a podnikání 
• 7. Vzdělávání a výchova 
• 8. Kultura a místní tradice 
• 9. Sociální prostředí v obci 
• 10. Globální odpovědnost 
Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“ 

●



Expertní spolupráce

Tým více než 30 expertů na 10 oblastí UR

Oponentura interních auditů v kategorii A

Aktualizace metodiky hodnocení kat. A MA21 včetně 
indikátorů

Zahraniční dobrá praxe a její promítnutí do nastavení 
systému MA21 v ČR



Graf 1 Počet subjektů, zapojených v MA21 v letech 2006-2015
Počet subjektů v kategorii zájemců v roce 2015 (79 subjektů) je předběžný, finální hodnota může být 

nižší, čímž se sníží i celkový počet zapojených.



Graf 2: Procentuální podíl v zastoupení jednotlivých 
kategorií MA21v letech 2006-2015 



Graf 3 a 4: Poměr municipalit kategorie A a B 
Porovnání let 2013 a 2015.
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Graf 5: Počet subjektů, zapojených v procesu MA21 v roce 2015
v jednotlivých krajích



Akční plán 2016 – 2018
ke Koncepci podpory MA21 v ČR

Materiál pro jednání vlády
Součástí dokumentu vyhodnocení plnění AP 2012 - 15
Termín předložení: 31.3.2016 
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
Spolupráce : PS MA21 RVUR, Úřad vlády, Výbor pro VUR
Projednáno s resorty
Schvalovací proces: VPŘ (aktuálně), vedení MŽP, MPŘ, 

vláda
Pro informaci: VpM, RVUR (finální dokument)



Možnosti financování MA21 2015 - 20

Evropské strukturální fondy (dílčí oblasti):
OP ŽP - MŽP
IROP – MMR
OPZ – MV/MPSV
Program rozvoje venkova - MZe
OP Praha 
www.dotacni.info
NPŽP – MŽP/SFŽP: výzva pro MA21 a Pakt starostů 
(28.12. 2015 – 8.2.2016 – výzva je aktuálně otevřená)

MA21 v  PO5, další PO na www.mzp.cz



Možnosti financování MA21 MŽP/SFŽP

NP ŽP  (Národní program pro životní prostředí)
Prioritní osa 5: Životní prostředí ve městech
Podoblast: Implementace systémových nástrojů

Výzva č 11/2015: MA21 a Pakt starostů

Alokace 1. výzvy: 10 mil.  - MA21 5 mil, PSaP – 5 mil.

Podpora aktivit v oblasti ŽP pro realizátory MA21 (pro kat. C,B, A)
Příjem projektů do 8.2.2016, možnost navýšení při převisu kvalitních projektů)

Možnost využití podpory i v dalších prioritních oblastech  NPŽP:

Voda, Ovzduší, Odpady, staré zátěže, environmentální rizika,

Environmentální prevence

Další dílčí zdroje: Zelená úsporám („kotlíkové dotace“)

OP ŽP



Výzva č 11/2015: MA21 a Pakt starostů
MŽP/SFŽP - aktuální

Podpora měst a obcí v jejich udržitelném rozvoji, zlepšování životního 
prostředí a kvality života skrze implementaci Místní Agendy 21, 
snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti 
dle Akčního plánu pro udržitelnou energii (zapojením do Paktu 
starostů a primátorů).

Předmětem podpory jsou pro MA21:

A) Informační, participační a vzdělávací akce v oblasti životního prostředí

B) Expertní spolupráce

C) Sdílení dobré praxe

Předmětem podpory pro PSaP je zejména zpracování nebo aktualizace SEAP vč. 
emisní bilance, konkrétního závazku ke snižování emisí skleníkových plynů a 
energetické náročnosti do roku 2030 a konkrétních opatření s určeným zdrojem 
financování) a organizace dnů Místní energie

Více info na http://www.mzp.cz/cz/vyhlaseni_vyzvy_11_2015



Možnosti financování MMR
IROP
Harmonogram výzev z Integrovaného regionálního operačního programu: 
http://www.dotacni.info

Dílčí financování oblastí MA21:
- podpora vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou 
dopravu

- inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního  odvětví

- zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a 
podpora nízkouhlíkových strategií 

- rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví

rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území

- rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy

- zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy

- podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí

- podpora MAS - CLLD     



Možnosti financování MPSV / MV (OPZ)

výzvy č. 33 a 34, určené pro územní samosprávné celky 
předkládání projektů 11.1. – 11.4.2016            

Za metody řízení kvality se podařilo dojednat vše, co bylo podpořeno dotazníkovým 
šetřením k rozšíření metod kvality (tj. o co ÚSC ve vazbě na řízení kvality 
projevily zájem)

Specifickým cílem výzev je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě 
zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality 
jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou 
správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích 
pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace 
služebního zákona

Seminář pro žadatele k výzvě č. 033 a č. 034 OPZ                                                              
(Praha, 15. 3. 2016, budova MPSV (zasedací místnost S 27), Kartouzská 4, Praha 5 )

Výzvy 19 a 25  - pro systémové projekty na národní úrovni  
předkládání projektů průběžně do 31.12.2019



Plán činnosti PS MA21 na rok 2016
- Aktualizace Pravidel a Zásad hodnocení MA21
- Sdílení informací o možnosti finanční podpory MA21(aktuální 

výzvy)
- Plnění Akčního plánu 2016 – 18, průběžný monitoring
- Spolupráce s CENIA a municipalitami – rekonstrukce databáze 

MA21
- Hodnocení vložených ukazatelů v Dtb MA21, kat. D – A
- Účast členů PS na obhajobách na místě kat. B a A
- Vyhodnocení obhajob a expertních oponentur, rozhodnutí o 

kategoriích
- Spolupráce s relevantními výbory a PS RVUR
- Sdílení resortních informací, týkajících se MA21
- Sdílení tuzemské i zahraniční dobré praxe 





Děkuji za pozornost 
marie.petrova@mzp.cz
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