Témata k hodnocení udržitelného rozvoje
10 témat používaných v Metodice hodnocení kategorie „A“ MA21
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
(zahrnuje Spokojenost obyvatel s kvalitou života v místě a s procesem MA21)
2. Kvalitní životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví a bezpečnost obyvatel
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Komunitní život - sociální oblast
10. Globální odpovědnost
/ jedná se o témata v návaznosti na mezinárodní Aalborské závazky /

Orientační otázky k hodnocení procesů MA21
Pomůcka pro hodnotitele MA21 při kontrolách na místě v kategorii B
A. Jaké je organizační zabezpečení MA21 v úřadě?
1 Jaký je úvazek koordinátora pro MA21?
2 Jak je koordinátor zařazen do struktury úřadu?
3 Jaký je stupeň certifikovaného profesního vzdělávání koordinátora MA21?
4 Kdo nejblíže spolupracuje s koordinátorem v rámci úřadu (jakým způsobem)?
5 Jak propaguje politik MA21 tuto metodu a UR v rámci zastupitelstva?
B. Jaké je organizační zabezpečení MA21 v místních podmínkách?
1 Jaké je složení komise pro MA21, jak je zajištěna provázanost vůči komunitě?
(sektor nevládní a podnikatelský + různé cílové skupiny dle Agendy 21)
2 Jaký je způsob práce komise pro MA21?
3 Jaké hlavní body v průběhu letošního roku dosud komise řešila a jaké bude řešit?
4 Jaká je pozice komise vůči ostatním komisím města?
5 Existují jiné platformy řízení ve městě ve vztahu k MA21 a jak jsou oficiálně zakotveny?
(např. strategický tým pro řízení strategie, akademický tým pro expertní hodnocení UR, ap.)
C. Jak využíváte Plán zlepšování pro zkvalitňování MA21?
1 Co z letošního Plánu zlepšování považujete za nejdůležitější?
2 Co předpokládáte nového v Plánu zlepšení na příští rok?
3 Kdo připravuje a schvaluje Plán zlepšování?
4 Jak vyhodnocujete Plán zlepšování?
D. Jak je zajištěna propagace aktivit MA21?
1 Jak jste spokojeni s aktuálností informací o aktivitách MA21 na webu města?
2 Existuje speciální rubrika MA21 v radničních novinách/zpravodaji?
3 Máte jiné způsoby komunikace s veřejností o aktivitách MA21?
(např. facebook, chat, respondentský klub, sms zprávy, ap.)
4 Jaká je mediální povědomost v rámci kraje o tom, že jste MA21?
E. Jak probíhá spolupráce s partnery z různých sektorů v rámci MA21?
1 Jakou formu má spolupráce s partnery z podnikatelského sektoru?
2 Jakou formu má spolupráce s partnery z nevládního sektoru?
3 Existuje propojení všech sektorů v rámci konkrétních aktivit MA21?

F. Jak probíhá osvěta a vzdělávání k MA21 a UR v místních podmínkách?
1 Jaké formy má osvěta k udržitelnému rozvoji?
2 Jaké probíhají osvětové akce a kampaně pro veřejnost k UR?
3 Jak zajišťujete speciální vzdělávací akce k UR pro úřad?
4 Jak zajišťujete speciální vzdělávací akce k UR pro další cílové skupiny ve městě?
5 Realizujete jiné speciální vzdělávací akce pro úřad, související s UR?
(např. kurz komunikace úředníků pro veřejná projednání, ap.)
G. Jak probíhá zapojení veřejnosti do rozvoje města?
1 Jaké využíváte formy zapojení názorů veřejnosti do rozvoje města?
2 Které konkrétní důležité akce jste letos projednávali s veřejností? – příklad min. 2 akcí
(o kolik procent z rozvojových záměrů města se jedná a jakou formou byly projednány)?
3 Jaká je odezva a spokojenost veřejnosti se zapojením do rozvoje?
4 Jaká byla návštěvnost letošního veřejného fóra?
5 Jaké nejvýznamnější priority vyšly z letošního veřejného fóra?
6 Jaké jste pořádali následné kulaté stoly k podrobnému projednání nejvýznamnějších priorit
z letošního veřejného fóra?
7 Kolik z celkového počtu investičních akcí je projednáván s veřejností formou akčního plánování?
Kdo tyto akce k projednání stanovuje?
H. Jak probíhá finanční podpora MA21 a UR?
1 Jak je nastavena provázanost mezi prioritami z veřejného fóra a grantovým systémem?
2 Jaké priority z veřejného fóra letos nejvíce financujete (částka)?
3 Jaké priority UR v rámci schválené strategie letos nejvíce financujete (částka)?
4 Jaké pravomoci má komise MA21 v rámci grantového systému?
J. Jak se zapojujete do celostátní spolupráce a propagace MA21?
1 Jaký je stupeň certifikovaného vzdělávání koordinátora MA21?
2 Jaké jste nabídli příklady dobré praxe ostatním MA21 (jakou formou)?
3 Na kterých celostátních či mezinárodních akcích jste letos prezentovali vaše výsledky?
4 Do kterých celostátních či mezinárodních soutěží souvisejících s MA21 jste se letos přihlásili
(s jakým výsledkem)?
K. Jak je nastaven systém strategického řízení k UR
(vč. propojení MA21 a dalších metod kvality)?
1 Jak je ustaven strategický tým (komise rady, výbor zastupitelstva, ...)?
2 Jaké složení má strategický tým (starosta, tajemník, vedoucí odborů, kvalitáři,
ext.odborníci na UR,...)?
3 Jak funguje strategický tým v průběhu roku?
4 Jakou roli sehrává strategický tým vůči rozpočtu a rozpočtovému výhledu?
5 Jaká je provázanost mezi programovým prohlášením a strategií rozvoje k UR?
6 Jaké metody kvality probíhají v rámci úřadu kromě MA21?
7 Jak jsou tyto metody propojeny s MA21 (organizačně a obsahově)?
L. Jak silná je politická podpora MA21 a UR v místních podmínkách?
1 Jak je seznamováno zastupitelstvo s výsledky měření UR a jak na výsledky reaguje?
2 Jaký je vztah zastupitelstva k prioritám, které vycházejí z pravidelných veřejných fór?
3 Rozhodlo zastupitelstvo nebo rada obce v rozporu s výsledky veřejných projednání?
(v průběhu minulého roku)
4 Jak vyhodnocuje zastupitelstvo postup k UR v rámci realizované strategie?
5 Existují mezinárodní závazky přijaté zastupitelstvem v oblastech UR?
(např. Aalborská charta, Aalborské závazky, Úmluva starostů k energetice, ap.)
M. Jak probíhá systematické řízení k UR ve městě?
1 Co považujete za největší prioritu UR ve městě (proč)?
2 Jakým způsobem koncepčně postupujete v řešení této priority?
3 Jak měříte svůj celkový postup v rámci UR?
4 Jak si stojíte v porovnání s průměrem ČR, příp. zahraničím v rámci sledovaných indikátorů UR?

