Místní agenda 21 v naší obci
V březnu roku 2015 se naše obec stala členem Národní sítě zdravých
měst (NSZM), a to přijetím deklarace „Projekt Březina – Zdravá obec“
obecním zastupitelstvem a splněním všech vstupních podmínek.
Členství v NSZM má za cíl pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji,
naplnění standardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého
jména naší obce v rámci regionu, ČR i Evropy. Zmíněným standardem veřejné správy je pak takzvaná
místní Agenda 21 (MA21). Naplňování MA21 má za cíl přispět ke strategickému řízení obce,
zapojování veřejnosti do rozhodování a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický
postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni (tolik definice MA21 dle Ministerstva
vnitra ČR).
Zavádění MA21 je postupné a úroveň, na které se zrovna nacházíme, je dána splněním určitých
kritérií. Březina byla po zahájení MA21 v nejnižší kategorii „Zájemci“. Ale už jen tento náš zájem o
uplatňování MA21 nám umožnil získat dotaci na právě dokončovaný Strategický plán rozvoje obce. A
abychom mohli v zavádění MA21 postoupit výše (do kategorie D, nejvyšší je pak kategorie A – celkem
je v kategoriích D až A zhruba 70 municipalit z celé ČR), tak musíme splnit řadu kritérií. Dobrou
zprávou je, že většinu všech požadovaných kritérií již máme úspěšně splněnou. Mezi tato kritéria např.
patří „Plánování s veřejností“, kde jsme uplatnili jarní veřejné projednání s diskuzí nad konceptem
nového středu obce, nebo kritérium „Společné zapojení zástupců občanského a podnikatelského
sektoru“, kde jsme uplatnili organizaci oslav výročí Březiny, na které se podílely jak místní spolky, tak i
podnikatelé svými sponzorskými dary.
Věřím, že se nám postup do kategorie D podaří dokončit, a že v dalších letech budeme tento program
rozvíjet dále. Mimo jiné pak již jako úspěšní řešitelé (už ne jenom „Zájemci“) budeme moci žádat o
výraznější dotace od ministerstva životního prostředí, které jsou ostatním municipalitám zapovězené.
Více informací o NSZM či MA21 je pro zájemce na obecních stránkách v záložce Místní agenda 21 /
NSZM.
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