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Bystřice nad Pernštejnem

Memorandum o porozumění

My, níže podepsaní, se hlásíme k myšlence, že udržitelný rozvoj je společnou odpovědností a že cesta 
k harmonickému rozvoji v globálním měřítku vede přes přijetí principů odpovědného chování 
a lepších a šetrnějších postupů výroby a spotřeby na místní úrovni. Uznáváme, že to vše spolu 
s preventivní strategií, jež předchází negativním dopadům lidských činností a omezuje spotřebu
úsporami všeho druhu, vyžaduje inovace a vývoj, podporu, ověřování a realizaci vhodných
opatření. Hlásíme se proto k myšlence CENTRA ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ BYSTŘICE 
NAD PERNŠTEJNEM a souhlasíme s jeho cíli. Těmi je motivovat k podnikání v perspektivních
oborech vhodných zvláště pro venkovské oblasti založených na vědomostech, moderních
technologiích a odpovědném (udržitelném) přístupu. Nosnými obory CENTRA ZELENÝCH
VĚDOMOSTÍ jsou především šetrný cestovní ruch, obnovitelná energetika, nepotravinářské 
a ekologické zemědělství. Dalšími cíli CENTRA ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ je soustřeďovat,
zprostředkovávat a přímo poskytovat pro tyto obory odpovídající odborné informace a vzdělání
všem zájemcům, motivovat veřejnou správu a samosprávu k zavádění těchto perspektivních
postupů a technologií do praxe, iniciovat a připravovat v těchto oborech potřebné výzkumné 
a vývojové úkoly a podílet se na jejich praktickém řešení a v neposlední řadě provozovat modelové
příklady i provozní aplikace v těchto oborech. 

Proto se zavazujeme:

Signatáři

Město Bystřice nad Pernštejnem

Vyšší odborná škola, střední zemědělská škola, střední odborné 
učiliště opravárenské a odborné učiliště Bystřice nad Pernštejnem

ECEAT CZ 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14. března 2006

společně i každý jednotlivě vytvářet, rozvíjet, podporovat, ověřovat vhodné postupy a nová
konkrétní a praktická řešení pro veřejnost, podnikatele i veřejnou správu se zvláštním zřetelem
na nosné obory CENTRA ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ;
sdílet své zkušenosti, umožnit odborné i laické veřejnosti seznámit se přímo v našich podnicích 
a institucích s postupy a výsledky, jichž v nosných oborech dosahujeme;  
využít svého vlivu a posilovat všemi dostupnými způsoby věhlas CENTRA ZELENÝCH
VĚDOMOSTÍ.
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