
1. BŘEZNA 2016 

V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU 
KOSTELNÍ 1300/44, 170 00 PRAHA 7-HOLEŠOVICE 

KONFERENCE

HODNOCENÍ ROZVOJE OBCÍ, MĚST A REGIONŮ
ZPŮSOBY HODNOCENÍ STAVU, VÝVOJE A FUNGOVÁNÍ OBCÍ, MĚST 

A REGIONŮ V ČR

Vás zve na konferenci pro zástupce veřejné správy, místních akčních skupin 
(MAS), vědeckých institucí, vysokých škol a neziskových organizací s názvem:

Realizováno v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Míst-
ní Agendy 21“ podpořeného z Programu švýcarsko–české spolupráce koordinovaného 
Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP). Za realizaci konference je výhradně odpo-
vědná společnost CI2, o. p. s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP ČR.



9:00 – 10:00  Prezence účastníků
10:00 – 16:00  Hlavní program
Úvodní slovo, představení tématu projektu a CI2, o. p. s. 
Josef Novák, CI2, o. p. s.

Strategický přístup, strategické řízení nebo strategické 
plánování?  
Milan Půček – Národní zemědělské muzeum

Zkušenosti s indikátory udržitelného rozvoje na úrovni 
měst a regionů ve Švýcarsku 
Jean-Blaise Trivelli, Federal Office for Spatial Development

SDGs – příležitost pro hodnocení měst  
Tomáš Hák – Centrum pro otázky životního prostředí UK 
v Praze

Indikátory životního prostředí 
Jan Pokorný – CENIA

Systém hodnocení MAS a jejich strategií prostřednictvím 
indikátorů a dalších nástrojů 
Jan Libosvár – Národní síť MAS

Praktické způsoby využívání indikátorů v prostředí MAS 
Pošembeří 
Miloslav Oliva – Region Pošembeří, o. p. s. 

Audity udržitelného rozvoje a MA21 v praxi obcí – krité-
ria, indikátory ad.  
Jitka Boušková, Národní síť zdravých měst

Zkušenosti s indikátory ECI 
Josef Novák, CI2, o. p. s.

Komplexní systém pro podporu aktivit udržitelného 
rozvoje 
Aleš Dresler – MěÚ Kopřivnice

indikátorový výsledkový systém, E-learningový portál 
Petr Pavelčík, CI2, o. p. s. 

Indikátory odpadového hospodářství v Prachaticích 
Marie Peřinková – MěÚ Prachatice

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí  
Miroslav Andrt, MěÚ Štětí

16:00 – 16:30  Ukončení konference, závěry

www.ci2.co.cz

UHLÍKOVÁ STOPA KONFERENCE A OFFSETY

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM CÍL KONFERENCE
Představení indikátorů a dalších nástrojů hodnocení udr-
žitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni.

Vyhodnocování strategických plánů prostřednictvím 
vhodných nástrojů včetně indikátorů.

Nastavení systému vyhodnocování MAS v rámci přípravy 
strategií CLLD a následné realizace.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Celková uhlíková stopa konference zahrnuje emise skleníkových plynů související s organizací a uskutečněním konferen-
ce – spotřebu energie v budově, dopravu účastníků a organizátorů, spotřebu potravin, papíru a dalších materiálů. Uhlíková 
stopa bude stanovena organizátory a následně offsetována prostřednictvím programu Sledujeme/Snižujeme CO2.

Občerstvení a ubytování:
•	 Občerstvení během konference bude hrazeno.
•	 Ubytování není hrazeno. 
Jazyk konference: 
• Česky, anglicky (překlad z anglického jazyka nebude zajištěn)
Přihlášení:  
Pro přihlášení na konferenci použijte přihlašovací on-line 
formulář na adrese: http://ci2.co.cz/cs/konference-hod-
noceni-rozvoje-obci-mest-regionu. 
Pro více informací kontaktujte: 

•	 Tereza Farkašová, CI2, o. p. s.   
e-mail: tereza.farkasova@ci2.co.cz  

 tel.: +420 776 700 379
Výstupy z konference:
•	 Sborník příspěvků z konference (pdf) 
•	 Abstrakty a prezentace z konference (pdf, tištěně na 

začátku konference) 

KONTAKTY
TEREZA FARKAŠOVÁ – organizace konference 
CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 128 00 Praha 2
e-mail: tereza.farkasova@ci2.co.cz  
tel.: + 420 776 700 379 
http://www.ci2.co.cz

Změna programu vyhrazena. 

PROHLÍDKA MUZEA
Účastníci konference budou mít možnost bezplatných  
prohlídek výstavních expozic NZM Praha v den konání 
konference (1. března 2016) v době od 9:00 do 17:00. 

http://ci2.co.cz/cs/konference-hodnoceni-rozvoje-obci-mest-regionu
http://ci2.co.cz/cs/konference-hodnoceni-rozvoje-obci-mest-regionu
http://www.ci2.co.cz

