elektronický
zpravodaj

Proti snížení cen papíru
Výkupní ceny sběrového papíru klesají a obcím se snižují příjmy za tuto komoditu
odevzdanou občany do modrých kontejnerů. Aby nedošlo k ohrožení systému nakládání
s komunálními odpady, dohodlo se Ministerstvo životního prostředí s vedením společnosti Eko-Kom na rychlé finanční kompenzaci obcím. Společnost Eko-Kom uvolnila
mimořádné finanční prostředky z rezervního fondu, které budou sloužit na vyrovnání
klesajících cen a zvýšení plateb třídicím linkám. Za tunu převzatého a upraveného obalového papíru předaného k recyklaci nyní zpracovatelé od Eko-Komu dostanou 420 Kč,
což by mělo udržet systém třídění papírových odpadů v chodu do doby, než opět dojde
k nárůstu výkupních cen. ●

Soutěž turisticko-propagačních
materiálů
Ve dnech 16. až 18. dubna proběhne na výstavišti
v Lysé nad Labem při příležitosti veletrhu cestovního ruchu Regiony soutěžní přehlídka turisticko-propagačních materiálů Turist Propag
2020. Součástí akce je také soutěž obecních a městských zpravodajů. Přihlášky je nutné
vyplnit a odeslat do 16. března. Během soutěžní přehlídky budou probíhat rovněž tematické semináře na téma cestovní ruch a jeho využití pro rozvoj obce či regionu. Podrobné informace a přihlášky do soutěže najdete zde. ●

Dohoda o cirkulárních zakázkách
Veřejný a soukromý sektor budou společně
spolupracovat v oblasti zadávání cirkulárních
veřejných zakázek. Podle informací Institutu
cirkulární ekonomiky se zástupci ministerstev
spolu s představiteli firem, územních celků či
neziskových organizací chystají podepsat tzv.
cirkulární memorandum Green Deal, kterým
se zavážou společně prozkoumat možnosti
aplikace cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Signatáři dohody do jednoho
roku uskuteční pilotní projekty, které budou
obsahovat cirkulární kvalitativní kritéria, jako
například opravitelnost, obsah recyklátu nebo recyklaci
šedých vod. Následně proběhne vzájemná analýza, jaké
přínosy tyto poptávky přinesly. Cílem memoranda Green
Deal je stimulovat český trh k udržitelnému využití vzácných surovin, opětovnému použití materiálů a předcházení vzniku odpadu. Pilotní projekty pomůžou veřejným
zadavatelům i dalším subjektům podílejícím se na procesech veřejného investování získat praktické zkušenosti,
Praha 4 - Pankrác
dovednosti a znalosti v oblasti cirkulárního nákupu. Více
informací o projektu najdete zde. ●
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V březnovém vydání
tištěného měsíčníku PRO
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na zatížení rozpočtů úvěry
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rozhodnutím
Náměty na využití dotací
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Cestovní ruch udržitelně
a bezpečně
Hlavním tématem letošního ročníku
konference Regionální rozvoj mezi
teorií a praxí bude udržitelný a bezpečný cestovní ruch. Konference se
uskuteční 16. dubna v Praze, jejím
organizátorem je Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut
– Ambis. Podrobnější informace a přihlášku na konferenci najdete zde. ●

Osvětlení očima odborníků
Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická
univerzita Ostrava zvou zájemce na tradiční vzdělávací konferenci s názvem Kurz
osvětlovací techniky. Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele
osvětlovacích soustav, investory, výrobce světelné techniky, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby, vysokoškolské pedagogy, studenty, vývojáře
a všechny přátele světla. Program se zaměří jak na dlouhodobé nevyřešené problémy
související s využitím světelné techniky, tak i na aktuální témata poslední doby. Hovořit
se bude zejména o implementaci nových poznatků a technologií, které mimo snižování
energetické náročnosti osvětlovacích soustav a zvyšování kvality samotného osvětlení
povedou i k zohlednění fyziologických požadavků. Akce se koná 12. až 14. října v Koutech nad Desnou. Aktuální informace o programu najdete zde. ●

Odborné informace o odpadech,
vodě a ovzduší
Odborná konference s názvem Týden výzkumu a inovací pro praxi se uskuteční ve dnech 24. až 26. března
v Hustopečích u Brna. Program bude zaměřen na
výzkumné projekty v oblasti odpadů, ovzduší a vod a řešit se bude i problematika řízení
rizik na úrovni organizací a místní správy. Cílem konference je podpořit setkávání a vzájemnou výměnu informací mezi výzkumnými pracovišti a organizacemi a také mezi
odborníky působícími na různých úrovních krizového a rizikového managementu. Bližší
informace a program konference najdete zde. ●

Vláda na elektriku

Zaměstnanci Úřadu vlády budou při
jízdách za služebními povinnostmi
využívat dvojici elektromobilů VW
eGolf. Vozy zapůjčila Úřadu vlády
na tři roky společnost ČEZ. Partnery
projektu Elektromobilita ČEZ z řad
institucí a ministerstev jsou také
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo
životního prostředí, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo
zemědělství a agentura CzechInvest.
Mezi další patří automobilky, obchodní centra, komerční subjekty či radnice
po celé České republice. ●

Moderní veřejná správa
Pátá výroční konference Moderní
veřejná správa proběhne 10. a 11.
června v Olomouci. Probírat se
budou legislativní novinky, příklady
inovačních řešení pro obce, praktické novinky v digitalizaci veřejné
správy, příklady dobré praxe služeb
poskytovaných úřady apod. Součástí
konference bude rovněž slavnostní
večer, během něhož dojde k předání
cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve
veřejné správě. Podrobnější informace, program a online registrace najdete
zde. ●

Cesta k uhlíkové
neutralitě
Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR připravuje odborný
pracovní seminář s názvem Cesta
k uhlíkové neutralitě. Konat se bude
6. března v Praze a diskutovat se na
něm bude o nástrojích a opatřeních,
která mají pomoci státům Evropské
unie dosáhnout do roku 2050 uhlíkové
neutrality. Seminář by měl přispět
k pochopení základních souvislostí
plánované energetické a ekonomické
transformace. Podrobné informace
o programu si můžete vyžádat na
e-mailu: vitkova@ssc.cas.cz. ●

Na veřejné zakázky odpovědně
Konference s názvem Odpovědné veřejné zadávání se bude konat 10. a 11. června v Praze. Hlavním tématem se tentokrát stanou nové příklady, zkušenosti a výzvy. Prezentující
se budou zabývat trendy ve společensky odpovědném nakupování, příklady dobré praxe
z EU i ČR, vizemi a plány. Součástí programu mají být i menší semináře zaměřené na
dílčí oblasti, jako jsou stavební práce, zajištění úklidu a ostrahy, pořádání udržitelných
akcí, využití ekoznaček v zakázkové praxi a další. Konference je určena především
zástupcům veřejných zadavatelů, pracovníkům zakázkových oddělení veřejných institucí
apod. Podrobné informace o konferenci a jejím programu najdete zde. ●
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Spočítejte si svou
ekostopu
Asociace Zelený kruh spustila webové stránky s kalkulačkou osobní
ekologické stopy. Zájemci si tak
mohou snadno zjistit, jaké jejich
každodenní činnosti mají největší
dopady na životní prostředí, a co s tím
mohou dělat. Kromě výpočtu vlastní
ekologické stopy obsahuje web i návody, jak negativní dopady na životní
prostředí snížit a jak šetřit přírodní
zdroje. Kalkulačku osobní ekologické
stopy najdete zde. ●

Adapterra Awards
Až do konce března mohou jednotlivci, instituce i kolektivy přihlašovat inspirativní
uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize, do druhého ročníku
soutěže Adapterra Awards. Soutěží se v kategoriích volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí a náš domov, navíc oproti loňskému ročníku bude oceněno také nejlepší
řešení z Prahy. Vítěze kategorií určí odborná porota, o ceně sympatie rozhodnou hlasy
od veřejnosti v internetové anketě. Tipy na příklady dobré praxe ze svého okolí může
posílat kdokoli, všechny kvalitní projekty, které projdou hodnocením odbornou porotou,
budou zveřejněny v internetové databázi, která slouží jako živá inspirace obcím, investorům i dalším zájemcům. Podrobné informace a pravidla najdete zde. ●

Vše o mobilním marketingu
Nejnovější trendy a inspirace ze světa
mobilního marketingu a internetu přinese
konference Mobile Internet Forum, která se
bude konat 8. dubna v Praze. Renomovaní
odborníci na ní budou hovořit o metodách
pro shromažďování a zpracování dat z internetového prostředí a jejich využívání pro ovlivnění nákupního chování a rozhodování
spotřebitelů. Představí se také nové zajímavé aplikace a systémy, diskutovat se bude
o trendech a novinkách i o legislativě a dalších omezeních bránících zneužití informací
z prostředí internetu a sociálních sítí. Účastníci se rovněž seznámí s příklady úspěšného
využití mobilních dat a aplikací pro rozvoj byznysu či uživatelských služeb. Podrobné
informace o programu a registrační formulář naleznete zde. ●

Postavte
venkovní fitpark
Přispějeme vám!

Dotační akce až 55%
na váš záměr.
Zjistit více
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Seminář o vzdělávání
Pro všechny, kteří se zajímají o vzdělávání v základních a mateřských školách na Benešovsku, je určen seminář
s názvem Škola základ života! Platí
to i dnes? Na semináři se představí
příklady dobré praxe z benešovského
regionu i odjinud, budou prezentována zjištění z dotazníkového výzkumu
na benešovských školách a odborníci
seznámí účastníky s různými metodami výuky a práce s dětmi a mládeží. Součástí akce bude i prezentace
nakladatelství vydávajících tituly
pro pedagogy a žáky škol. Podrobné
informace o programu a možnostech
přihlášení najdete zde. ●
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
PRO ZASTUPITELE
A ÚŘEDNÍKY
Lidé na radnici se nemohou vždy dokonale
orientovat ve všech oborech a mnohé situace
řeší doslova „za pochodu“. Abychom Vám život
trochu ulehčili, máme pro Vás měsíčník PRO
města a obce s radami a informacemi, příklady
dobré i špatné praxe a inspirativními projekty
z Česka i ze zahraničí.
Měsíčník vychází jak v papírové tištěné verzi, tak také
v elektronické podobě určené ke čtení na tabletech
a dalších mobilních zařízeních. Elektronická verze je
oproti tištěné cenově zvýhodněna, objednat je možné
i kombinované předplatné.

Součástí předplatného
měsíčníku je elektronický
zpravodaj – Newsletter
ProMO, který vychází dvakrát měsíčně, a zvýhodněná
nabídka řady konferencí
a workshopů pořádaných
naší společností a našimi
obchodními partnery.

PŘEDPLATNÉ
STANDARD
12 vydání
tištěného měsíčníku
za 1 300 Kč včetně DPH
nebo
12 vydání
elektronické verze
za 990 Kč včetně DPH

PŘEDPLATNÉ
KOMBI
12 vydání
tištěného měsíčníku
+ 12 vydání
elektronické verze
za 1 990 Kč včetně DPH

Při objednání
2 předplatných
na stejnou doručovací
adresu získáte
třetí výtisk
ZDARMA

Objednávejte na
www.promestaaobce.eu/#predplatne
nebo na predplatne@promestaaobce.eu
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