
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám jedenácté číslo infolistu My a svět, poslední v roce 2013. Opět zde aktuální informace 

o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Začátkem roku 2014 MAS vyhlásí 

výzvu pro místní spolky na kulturní a sportovní aktivity, uzávěrka je plánovaná na konec února. 

Zveřejněna je již také výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 s uzávěrkou 17. 2. 2014. 

A na závěr je uveden odkaz na tiskovou zprávu o tom, co čeká místní akční skupiny po roce 2013. 

Do nového roku vše nejlepší vám přeje tým MAS-PM. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

MAS vyhlásí výzvu pro spolky na kulturní a sportovní aktivity 

Vzhledem k tomu, že MZe vyhlásilo 20. kolo PRV, může MAS – Partnerství 

Moštěnka vyhlásit 10. Výzvu, ve které se rozdělí zůstatková alokace z let 

2007–2013. Ta je nyní ve výši 848 000 Kč. Programový výbor rozhodl, že se 

vyhlásí fiche 2 „Pestrý život u nás doma na venkově“, která bude určena 

pouze neziskovým organizacím na kulturní a sportovní aktivity ve výši 50–200 

tisíc Kč. Uzávěrka by měla být v posledním únorovém týdnu roku 2014.  

  

 

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 zveřejněna 

Výzva MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014“ pro obce do 3000 

obyvatel včetně je již zveřejněna. Příjem žádostí se uskuteční od 2. 12. 2013 

do 17. 2. 2014. Vypsané jsou čtyři tituly: Podpora vítězů soutěže vesnice roku, 

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, Podpora 

https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014


spolupráce obcí na venkově a Podpora obnovy drobných sakrálních staveb. 

Podrobné podmínky a žádost naleznete na www3.mmr.cz/zad. 

 

 

Co čeká místní akční skupiny po roce 2013? 

Místní akční skupiny se v současnosti připravují na příští plánovací období 

EU. V něm budou mít prostřednictvím tzv. komunitně vedeného místního 

rozvoje (CLLD) umožněno přerozdělovat finanční prostředky pro místní 

žadatele nejen z Programu rozvoje venkova, ale i z dalších operačních 

programů. Očekává se, že místním akčním skupinám bude zpřístupněn 

Integrovaný regionální operační program, který nahradí dosavadní ROPy, a 

Operační program Zaměstnanost. Další programy jako je OP Životní 

prostředí, OP Výzkum, věda a vzdělávání a OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost jsou v jednání a nabízí se možnost, že by v regionu 

v jejich rámci MAS plnily úlohu informační, poradenskou a animační. Více na 

webu MAS v tiskové zprávě. 
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