
Kritéria MA21 a jejich zaváděná do praxe

Česká Republika  se  v roce  1992 na Summitu  Země zavázala  k naplňování  Mezinárodního 
programu místní Agenda 21 (zakotven v dokumentu OSN – Agenda 21). Procesy MA 21 se 
v ČR začaly aktivně rozvíjet až na přelomu 90. let min. století. V roce 2003 byla ustavena 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj a dále Pracovní skupina pro místní Agendy 21 (PS MA21) 
jako její nedílná součást.

Z hlediska MA 21 lze procesy veřejné správy sledovat v těchto aspektech:
 uplatňování udržitelného rozvoje
 zapojování veřejnosti
 kvalita strategického řízení

Sada kritérií  MA21 je rozdělena do 4 základních kategorií  „A – D“ + startovací  kategorie 
„Zájemci“ (každá kategorie představuje určitou úroveň kvality realizované MA21).
Každé kritérium má svoje ukazatele s limitem, kterého je třeba dosáhnout (nutnost doložit 
prostřednictvím stanovené dokumentace).

Přehled kategorií MA21 v     databázi MA21:  
Kategorie Zájemci

Eviduje zájemce o problematiku MA21 a je otevřená municipalitám a dalším subjektům 
(např. NNO) zapojeným do realizace MA21.

Kategorie D – „START“
Předpokládá organizační zajištění procesu MA21.

Kategorie C – „STABILIZACE“
Předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.

Kategorie B – „SYSTÉM ŘÍZENÍ“
Předpokládá zavedení a používání systému řízení municipality dle zásad MA21.

Kategorie A – „DLOUHODOBÝ PROCES“
Předpokládá  strategický  a  dlouhodobý  rozvoj  municipality  za  aktivní  účasti  veřejnosti,  
založený na principech TUR a směřující ke zvyšování kvality života svých občanů.
Výsledky  hodnocení  kvality  procesů  MA21  v ČR  podle  Kritérií  MA21  jsou  zobrazeny 
v Databázi MA21 (http://www.cenia.cz/ma21/databaze). Jde o oficiální evidenci realizátorů 
MA21 v ČR (zdroj informací pro jednotlivé resorty, kraje a mezinárodní instituce).
Kategorie MA21 zachycují reálně dosaženou úroveň procesu MA21 v daném městě, obci či 
regionu. Kategorie MA21 je považována za splněnou pouze tehdy, pokud municipalita naplní 
všechna v ní uvedená Kritéria MA21 a současně všechna kritéria kategorií předešlých.
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