Vážení partneři projektu zveme vás na

WORKSHOP "Využití metody MA21 při rozvíjení udržitelné mobility ve
venkovských regionech"

21.9.2018 – 22.9.2018 Hradec nad Moravicí
v rámci projektu s názvem „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“,
kód ITMS2014+: 304031C555
Program workshopu :
Cílem workshopu je představit metodu kvality MA21 ve veřejné správě (Místní agenda 21). Jde o metodu, která
klade důraz na rozhodování a plánování dalšího rozvoje regionu nebo obce, a to s účastí a ve spolupráci se
širokou veřejností, dále neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb nebo školními
zařízeními, zdravotnickými institucemi a dalšími. Specifickým tématem bude udržitelná mobilita a zdravý životní
styl!
Pátek 21.9. 2018, Hradec nad Moravicí, Hotel Belaria Resort
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 13:10 zahájení
13:10 - 14:45 odborný program, část A
Zapojení veřejnosti - Evropský týden mobility Opava, Plánování udržitelné dopravy
ve veřejném prostoru, osvětové kampaně MA21 a zapojení veřejnosti do
regionálního rozvoje (LEADER a MAS Opavsko), Elektromobilita pro potřebné,
Národní síť zdravých měst jako propagátor metody MA21
14:45 – 15:00 coffee break
15:00 – 17:00 odborný program, část B
MA21- představení metody, praktická ukázka, příprava a realizace veřejného fóra k
tématu udržitelné mobility
Sobota 22.9. 2018, praktická část workshopu v terénu
7:00 - 8:00
snídaně
8:00 - 10:00
Exkurze (nejen) pro cyklisty, trasa: Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Opava,
Horní náměstí, 13 km, mapa: https://mapy.cz/s/32nfF
MA21 – Den čisté dopravy, start EKORALLY, střípky z historie čisté dopravy v Opavě
10:00 - 14:00 Exkurze (nejen) pro cyklisty, ukázky nových cyklostezek na území MAS Opavsko,
chytrá řešení na komunální úrovni: rekuperační větrání a energetika v MŠ Litultovice,
energetické řešení obecního domu Mikolajice. Trasa: Opava – Otice – Slavkov –
Litultovice – Dolní Životice - Mikolajice – Hradec nad Moravicí (29 km)
mapa: https://mapy.cz/s/32Cc1
10:00 - 14:00 oběd, návštěva akce Den čisté dopravy, ukončení aktivity
Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z EFRR v rámci programu INTERREG V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014-2020 „SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

