
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám desáté číslo infolistu My a svět v roce 2013. Najdete zde aktuální informace o dění v 

regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Na začátek listopadu je připraveno 

Setkání certifikovaných výrobců v Litovli a v polovině listopadu se uskuteční certifikace výrobců 

přihlášených do deváté výzvy pro žádosti o značku HANÁ regionální produkt®. V rámci 19. kola 

příjmu žádostí PRV jsme získali podporu pro projekt spolupráce Příběhy našich kronik, který 

začneme řešit začátkem příštího roku spolu s dalšími čtyřmi moravskými MAS. A do konce roku by se 

měla uskutečnit změna právní formy MAS-PM z občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost.  

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

Devátá výzva pro žádosti o značku HANÁ a setkání certif. výrobců 

MAS Moravská cesta ve spolupráci s MAS-PM, MAS Regionem Haná, MAS 

Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací 

regionálních značek vyhlásila 9. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky 

HANÁ regionální produkt®. Uzávěrka příjmu žádostí je 11. listopadu, 

certifikace proběhne 18. listopadu v Července. Pro certifikované výrobce, 

zájemce o certifikaci i příznivce regionálního značení domácích výrobků je 

také ve středu 6. listopadu v koncertním sále Městského domu v Litovli od 

14:00 hodin připraveno Setkání certifikovaných výrobců regionálních značek 

HANÁ regionální produkt, Jeseníky originální produkt a Moravská brána 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=102&article=1080
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=102&article=1084


regionální produkt. Budou zde prezentovány regionální značky, projekty 

zaměřené na jejich propagaci a zajímavé příklady z jiných regionů a zahraničí.  

  

 

MAS získala podporu pro projekt spolupráce Příběhy našich kronik 

MAS-PM získala podporu pro nový projekt spolupráce v programu LEADER 

(19. kolo PRV). Společně s MAS Regionu Poodří, Moravská cesta (Litovelsko-

Pomoraví), MAS Hříběcí hory a MAS Občané pro rozvoj venkova bude 

realizovat projekt “Příběhy našich kronik“, zaměřený na vznik publikace 

nejzajímavějších příběhů z obecních kronik a konání interaktivních besed o 

prvních kronikách, jejich autorech a dějinách knihtisku. Získaná podpora činí 

1 225 350 Kč, realizace je plánovaná na rok 2014. 

 

 

MAS-PM mění právní formu 

MAS – Partnerství Moštěnka z důvodu změny občanského zákoníku, která 

vejde v platnost 1. 1. 2014, mění právní formu. Dne 24. 10. 2013 byl proveden 

notářský zápis ke změně právní formy z občanského sdružení na obecně 

prospěšnou společnost. Následovat bude vyjádření Státního zemědělského 

intervenčního fondu a zápis do obchodního rejstříku. Celý proces by měl být 

ukončen do konce roku 2014. 
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