Zápis ze setkání pracovní skupiny MA-G 21
dne 21. listopadu 2012 – Město Telč
Přítomni:
viz prezenční listina
Body jednání:
- organizační záležitosti
- III. monitorovací zpráva
- zhodnocení realizovaných aktivit
- výhled do budoucna
Organizační záležitosti
 CZ strana předala informace o připravovaném DVD. Obsahuje: základní popis projektu a
realizovaných aktivit (prezentace, fotky); příklady dobré praxe – popisy, fotky popř. videa;
brožuru v pdf verzi.
1000 ks DVD bude dodáno 28.11., z toho bude posláno 500 ks rakouské straně.
 Rozdání flash disků členům týmu s nahraným DVD.
 Zukunft konferenz – AT strana bude zasílat pozvánky na tyto akce
III. monitorovací zpráva
3. MZ není zatím schválena na CZ ani na AT straně. Na AT straně problém ve fin.
vyúčtování. Neví časový horizont, kdy bude schváleno.
Další termíny:
Závěrečnou zprávu za období do 31.12.2012 podat do 26.7.2013.
Zhodnocení realizovaných aktivit a výhled do budoucna

Přeshraniční cena
V DR se koná Evropská cena každý sudý rok (2012, 2014, 2016)
Soutěž projektů v DR – každý lichý rok (2011, 2013, 2015)
AT strana upřesní
Na Vysočině je soutěž každý rok.
Společná cena 2014 v dalším projektu, vyhlášení na Vysočině.
Diskuze k novému systému. Může být vzorem Spolek pro rozvoj města a obcí, kde je
oceněno 90 % projektů (rozdělení super vítěz, hodně dobrý, taky dobrý, dobrý).
V CZ schválení zásad na rok 2013 na Skutek roku už do konce roku 2012.
CZ strana pošle návrh pravidel, aby byly jednotné, pro budoucí srovnávání projektů.
Oceňování fyzických osob na rakouské straně? V rámci stávající soutěže nebo nová soutěž?
AT strana upřesní

Navazující projekt
- Navazující projekt Angažovanci – monitorovací výbor se schvalováním projektů zasedne
28. – 29. 11.2012.
- Do projektu bude zapojen Jihomoravský kraj
- V AT proběhla obsahová kontrola, zatím není oficiální odezva

Školení
- V CZ problém s placením AT expertů – hodinová sazba neodpovídá průměrné hod. sazbě
v CZ (podle pravidel programu OP AT-CZ)
CZ pošle hodinovou sazbu jak je plánovaná v rozpočtu projektu Angažovanci
- AT členové týmu mohou být experty v některých oblastech, ale ne v oblasti metod
zapojování veřejnosti.
- AT experti/členové týmu mohou vysvětlit fungování agendy expertům v CZ, chceme je na
stejné úrovni
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- Ve Vídni VŠ pro zemědělskou a agrární politiku, obor pro udržitelný rozvoj. Návrh setkání
na této VŠ a projednání na místě. Bernhard Haas zprostředkuje.
- Dále možnost spolupráce/projekt mezi touto VŠ a VŠ z Vysočiny.

Sociologický průzkum
- Na CZ straně proběhl sociologický průzkum. V MA21 snaha zavázat obce/ Místní agendy
k povinnosti provádět soc. průzkum.
- Na AT straně telefonická anketa neproběhla. V budoucnu bude probíhat sociologické
šetření, 60 otázek je zformulovaných /inspirace z Francie a Holandska/, původně 113
otázek, některé jsou zdvojené nebo nepoužitelné pro DR. Pošlou je CZ straně.
- Návrhy odpovědí: Ano, Ne, Je to v plánu do budoucna
- Měli by vyplňovat politici z obce a 2-3 občané.
- Pokud by se v této aktivitě pokračovalo, bylo by vhodně provázat průzkumy na obou
stranách. Informovat se navzájem o jednotlivých krocích.

Podnikatelská konference
- Jak směřovat spolupráci s touto cílovou skupinou?
- Karl Trischler – předání DVD z podnikatelské konference. Příspěvky se snaží pouštět
v soukr. médiích i ve školách s cílem šířit myšlenky udržitelného podnikání.
- Za toto téma je v DR odpovědná Doris Mayer, která pracuje s podnikateli.
- B. Haas – vize do budoucna, kdy by mělo dojít ke zlepšení a podnikatelé by se měli více
zapojovat.

-

Klimatour
Ocenění sociálního aspektu na CZ Klimatour
V r. 2013 Klimatour v CZ směrem více do vnitrozemí
Příště více zapojit obce, které praktikují místní Agendu 21
Možnost setkání se zástupci spolku Klimabündnis (Peter Molnar) k předání dlouholetých
zkušeností s organizací štafety.



Setkávání realizačního týmu
- AT strana má zájem dozvědět se více o fungování MA21 v konkrétních obcích. Do
budoucna více navštěvovat obce, které realizují místní agendu (kdy začali s MA21, mluvit
se zástupci obce, atd.)
- Návrh CZ:
Zástupci z CZ mohou spolupracovat s místními Agendami v Rakousku (poznávací cesty)
a pozvat zástupce Rakouských LA21 na Vysočinu. Myšlenky přenést do CZ, možnost
společných projektů místních Agend.
Cílem nového projektu není zvýšit počet agend, ale zvyšovat jejich kvalitu.

Zapsala: D. Marešová, 24.11.2012
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