Zastupitelstvo kraje schválilo Zásady MA21 a Zdraví 2020 na rok
2017
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 20. 12. 2016 znění Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní
Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina na rok 2017. „Žádat o dotaci mohou obce,
svazky obcí, MAS či NNO, které jsou zaregistrovány v Databázi místní Agendy 21
(http://ma21.cz) a plní ostatní podmínky stanovené zásadami. Dalšími oprávněnými
žadateli jsou školy zařazené v Národní síti Zdravých škol. Na rok 2017 jsou opět
alokovány finanční prostředky ve výši 2 800 tis. Kč.,“ uvedl Martin Hyský, radní pro
oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
Žádosti jsou přijímány v termínu od 25. ledna do 3. února 2017.
Zdravý Kraj Vysočina v rámci Zásad MA21 a Zdraví 2020 podpoří projekty v souladu s cíli
Programu rozvoje Kraje Vysočina a mající přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA21 a
Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.
Finanční prostředky lze čerpat například na zajištění osvětových kampaní jako je Den Země,
Běh naděje, Evropský týden mobility, Světový den zdraví a mnohé další. Podpořeny budou
výstavy a přednášky k prezentaci udržitelného rozvoje, principů místní Agendy 21 a podpory
zdravého životního stylu a tisk osvětových materiálů. Možné je také pořádání kulatých stolů,
veřejných fór, zpracování strategií udržitelného rozvoje.
„Zdravé školy“ ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 mohou realizovat aktivity zaměřené na
zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských zastupitelstev,
žákovských či studentských parlamentů, ochrany životního prostředí, sportovní aktivity žáků,
osvětu v oblasti zdravého stravování, prevence sociálně patologických jevů, předcházení
úrazům aj.
Podmínky čerpání dotací, jejich výše a další podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, které jsou zveřejněny na webu kraje http://www.krvysocina.cz/edotace a http://www.zdravykrajvysocina.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Jana Böhmová, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21,
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel. 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

