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Vážené čtenářky a čtenáři,
je to už pěkných pár měsíců od vydání posledního newsletteru. Letní
čas rychle utekl a blíží se Vánoce, a toto období je u většiny z nás
velmi hektické. Je potřeba dokončit to, co musí být ještě letos
hotovo a současně už plánovat aktivity na příští rok. I proto je toto
vydání z velké části věnováno tomu, co nás v nejbližší době čeká.
Nenechte si ujít třeba tradiční Vánoční jarmark na krajském úřadě,
a hlavně v únoru nezapomeňte sledovat dotační portál kraje
a vyhlášené dotační programy. Přípravě na podání Vašich žádostí
do dotačního programu Zdravé municipality JMK 2020 bude
věnováno i naše příští společné setkání. Máte na výběr ze čtyř
termínů, takže můžete hlasovat, který Vám nejvíce vyhovuje.
Všechny jsou naplánovány na únor, abyste mohli s námi konzultovat
Vaše připravené projekty.
Přeji Vám krásný konec roku
Vaše koordinátorka
Daniela Trenzová

Jaké akce probíhají nebo se chystají?

Cena hejtmana JMK za společenskou odpovědnost 2018
Byla předána ve čtvrtek 24. října 2019 v brněnské Vile LöwBeer. V kategorii „obce“ získala Zvláštní ocenění za
environmentální a komunitní politiku obec Rudka, která
realizuje nadstandardní aktivity ochrany a tvorby životního
prostředí, např. sázením alejí, hospodařením s dešťovou
vodou, v nakládání s odpady, osvětou občanů všech
věkových kategorií v environmentální odpovědnosti
a pořádáním komunitních akcí. Letos se jednalo již o 4. ročník,
příští rok se můžete přihlásit i Vy.
Zasedne pracovní skupina Projektu Zdravý kraj a MA21
A to hned na začátku prosince 2019. Na pořadu jednání bude zejména plán aktivit na rok
2020 a podmínky dotačního programu Zdravé municipality JMK 2020. S výsledky setkání se
můžete seznámit v zápisu, který bude zveřejněn na webových stránkách projektu
https://www.zdravyjmk.cz/zapisy-a-dokumenty/
Vánoční jarmark na krajském úřadě
Se uskuteční v úterý 3. prosince 2019 na Žerotínově nám. 3 a ve čtvrtek 5. prosince 2019 na
Cejlu. Začíná se v 10 hodin a jste srdečně zváni! Můžete si nakoupit výrobky z příspěvkových
organizací kraje (domovů pro seniory, středních škol) anebo od neziskovek. Dobrá příležitost,
jak sehnat dekorace nebo dárky na Vánoce za příznivou cenu, a třeba i udělat dobrý skutek
. Tradičně bude otevřen charitativní stánek s výrobky zaměstnanců krajského úřadu.
Seminář: Environmentálně šetrný provoz institucí a snižování odpadů v obcích
Se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 9 do 15 hod v prostorách Magistrátu hlavního
města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1- Staré Město, místnost č. 349. Cílem je ukázat
úřadům a veřejným institucím, jak šetřit životní prostředí i obecní finance v oblasti provozu
institucí a nakládání s odpady v obcích.
Na semináři se dozvíte:
• novinky v oblasti environmentálně šetrného provozu institucí (legislativa, metodiky,
příklady dobré praxe);
• jak přispět svou každodenní činností k ochraně životního prostředí;
• jaká úsporná opatření je možné zavést na Vašem pracovišti s cílem snížení nákladů na
provoz;
• jaké jsou finanční aspekty těchto opatření;
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• o pravidlech pro uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy;
• o ekoznačkách, ekologicky šetrném úklidu, kancelářských potřebách a vybavení,
dopravě a úsporách energie a vody;
• Jak snižovat produkci odpadu v obcích a komunikovat toto téma s veřejností;
• snižování celkové produkce odpadů;
• snižování produkce směsného (zbytkového odpadu);
• úřad jako příklad a vzor pro své obyvatele.
Seminář je určen pro starosty a místostarosty, tajemníky a nákupčí úřadů, ředitele a vedoucí
pracovníky škol, školek, knihoven, domů s pečovatelskou službou, další osoby z organizací,
odbornou veřejnost se zájmem o téma environmentálně šetrného provozu a odpadů
v obcích. Semináře se z každé organizace může zúčastnit i více osob.
Seminář je pro všechny účastníky ZDARMA, na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
V případě zájmu se registrujte do 2. 12. na adrese petr.ledvina@veronica.cz, uveďte Vaše
jméno, pracovní pozici a název instituce.
Hlasování – nejlepší „dobrá praxe“ zdravých měst
Ještě do konce roku můžete hlasovat o nejlepší „dobrou praxi“ zdravých měst. Z jižní Moravy
je v soutěži pouze jeden uchazeč, „naše“ krajská kampaň Kraj bez plastu. Máte tedy možnost
ji podpořit, a to na Facebooku pod tímto odkazem. Stačí kliknout na „razítko“ označené
„Jihomoravský kraj – Kampaň kraj bez plastu“ a dát lajk.
Vyhlášení dotačního programu Zdravé municipality JMK 2020
Vypadá to, že podmínky dotačního programu bude projednávat rada kraje cca v polovině
ledna 2020. Sběr žádostí lze tedy očekávat v průběhu února 2020. Protože na podání žádosti
nebývá mnoho času, můžete již nyní přemýšlet nad projekty, na jejichž podporu budete příští
rok žádat. Letos byl o dotace boj, a ne všechny projekty mohly být plně podpořeny. Věnujte
tedy pozornost přípravě a využijte na začátku února příštího roku možnost konzultovat své
žádosti s administrátorkou dotačního programu, Ing. Šárkou Žižlavskou z odboru kancelář
ředitele KrÚ.
Opět běží výtvarná soutěž pro děti a žáky na téma „bezpečně na internetu“
Do konce února 2020 probíhá výtvarná soutěž pro žáky
a studenty základních a středních škol v Jihomoravském
kraji s preventivní tematikou. Úkolem pro soutěžící je
vytvořit plakát, komiks, video nebo návrh plyšového
maskota projektu. Více informací naleznete na adrese
https://bezpecnevkyberprostoru.cz/
Soutěž probíhá ve spolupráci Krajského ředitelství policie
Jihomoravského
kraje,
projektu
Zdravý
kraj
a Pedagogicko-psychologické
poradny
Brno.
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Popíchněte děti ve Vaší škole nebo i doma, aby se také zúčastnily! Výhry stojí za to. Například
letos byla hlavní cenou šikovná skládací koloběžka.
Setkání koordinátorů zdravých obcí
je plánováno na začátku února 2020. Dozvíte se novinky a důležité informace užitečné pro
úspěšné zpracování žádostí z Dotačního programu Zdravé municipality JMK 2020. Setkání je
možné využít k osobním konzultacím s Ing. Šárkou Žižlavskou ohledně Vašich projektů, na které
budete v tomto dotačním programu o dotaci. Na setkání se také budete moci vyjádřit,
o jakou další podporu ze strany Projektu Zdravý kraj a MA21 byste měli v roce 2020 zájem.
Letos to byly na Vaše přání vratné nápojové kelímky a seminář zaměřený na komunikaci
prostřednictvím sociálních sítí, téma pro příští rok tedy záleží i na Vás.

MPSV vydalo publikaci o odpovědném
nakupování
Tým projektu na podporu odpovědného veřejného zadávání z MPSV vydal novou publikaci
„Odpovědné nakupování pro města a obce“, ve které se dozvíte, jak nakupovat za veřejné
peníze strategicky a udržitelně. Tento stručný souhrn o odpovědném zadávání by neměl
chybět na žádné radnici. Publikace přináší přehled konkrétních příležitostí, které lze využít
především ve stavebních projektech, při rekonstrukcích, péči o veřejný prostor, či zakázkách
na úklid a ostrahu. Inspiraci můžete načerpat i z řady příkladů dobré praxe a zkušeností
zadavatelů z českých měst.
Publikaci si můžete stáhnout elektronicky na adrese:
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_mesta-a-obce_web.pdf,
případně můžete MPSV požádat o tištěnou verzi (kontaktní osoba
regina.hulmanova@mpsv.cz)

4

Tipy na osvětové akce
Popálky, o.p.s. – projekt Preventivní stan
Organizace, která se primárně orientuje na pomoc
popáleným dětem, připravila preventivní projekt, se kterým
navštěvuje nejrůznější akce pro širokou veřejnost. Při těchto
příležitostech informuje o první pomoci při popálení a šíříme
osvětu popáleninových úrazů. Zapojuje veřejnost do
problematiky popálenin, ukazuje, jak předcházet úrazům
a jak správně poskytnout první pomoc. Účastní se také akcí
a slavností pořádaných Sbory dobrovolných hasičů.
Kontakt: Jana Lacinová, ředitelka, pracovnice podpory a poradenství, tel. 776259126, e-mail:
jana.lacinova@popalky.cz, https://popalky.cz/projekty-a-granty/preventivni-stan/
Strašák jménem cholesterol
V letošním roce se během září konala v Brně edukační akce měření hodnot cholesterolu v krvi,
a to včetně vyhodnocení výsledků a porady nutriční terapeutky s jídelníčkem, a to v rámci
Týdne familiární hypercholesterolemie. Akci pořádala Katedra laboratorních metod LF MU
Brno ve spolupráci s pacientskou organizací Diagnóza FH, z.s. již čtvrtým rokem jako osvětu
a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Masarykova univerzita také natočila videa pro
svoji potřebu, ve kterém popisuje vše, co organizace dělá – video je přiloženo k nahlédnutí,
případně k dalšímu využití. http://strih.med.muni.cz/KLM/FH/Diagnoza_FH_101.mp4

Dobrá praxe z našeho kraje i odjinud
Jak třídí bioodpad na krajském úřadě v Ostravě
Přímo v budově krajského úřadu se nacházejí dva elektrické (!!!) kompostéry, které
zpracovávají bioodpad. Kompostéry se nacházejí v kuchyňkách a patří do nich například
slupky od ovoce a zeleniny, zbytky svačin, nebarvené papírové ubrousky nebo zbytky
nedřevnatých květin. (Nabízí se šťouravá poznámka, že možná by to šlo i klasicky bez té
elektřiny…třeba s kalifornskými žížalami…)
Bazárek na webu města
Zřídili v Novém Jičíně. Jeho účelem je dát věcem druhou šanci a předejít tím vzniku odpadů.
Kdo se chce zbavit odpadů, nemusí chodit do popelnice. Nepotřebné věci může předat tam,
kde ještě najdou uplatnění. Prostřednictvím bazárku lze jak inzerovat, tak odpovídat na
nabídku. Inspirace na webu https://bazarek.novyjicin.cz/
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Dotace a granty – příležitost pro Vás
Přírodní zahrady 2020
Výzva je určena na vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro
předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy,
vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací
působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Žádat mohou obce, předškolní zařízení mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních
klubů), dětské skupiny, základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové
organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO, nestátní neziskové organizace
působící v oblasti EVVO. Výše příspěvku činí 100 až 500 tis. Kč, maximálně 85 % z celkových
způsobilých výdajů. Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020, 10:00, ukončení 31. 3. 2020. Více
informací na odkazu
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=74&utm_source=Newsletter+z+Prom%C4%9Bn&utm_campaign=978b7c74f4EMAIL_CAMPAIGN_3_15_2019_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e7392e1076978b7c74f4-144017329&ct=t(01_2019_COPY_02)&mc_cid=978b7c74f4&mc_eid=bfad947daf
Nový dotační program MŽP na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní
výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit
stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý.
Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Výzva
probíhá od 14.10.2019 - 31.8.2020, žádat může prakticky každý. Výše podpory je 20 až 250 tisíc
Kč, spolufinancování ze strany MŽP až 100 % způsobilých výdajů. V9ce informací na
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=76&fbclid=IwAR2HXh6FxVk3morOuXSnBcU6kC6B65XGHcrKtDJDgzLrX1gt2WqTW4h
uwdo
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Výzvu pro obce i města by mělo vyhlásit Ministerstvo místního rozvoje v listopadu 2019.
Sledujte stránky https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Ministerstvo-pro-mistni-rozvojpodpori-regeneraci
Nadace VIA: program "Místo, kde žijeme"
Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně
upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Sběr žádostí končí 8. ledna 2020. Obce
do 2.000 obyvatel mohou být příjemcem dotace, větší obce a města partnere projektu.
Výše dotace může činit až 500.000 Kč. Více informací na https://www.nadacevia.cz/mistokde-zijeme/#oprogramu
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