
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

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

regionu MAS – Partnerství Moštěnka. V druhé půli prosince jsme vyhlásili 9. výzvu pro ţadatele 

k předkládání projektů v rámci 18. kola PRV. Ve čtvrtek 10. ledna se bude v Dřevohosticích konat 

Valné shromáţdění členů MAS-PM a na závěr vás upozorníme na nově vyšlé číslo zpravodaje MAS-

PM „My a svět“. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

MAS-PM vyhlašuje 9. výzvu v programu Leader 

MAS - Partnerství Moštěnka vyhlásila 20. prosince 2012 devátou výzvu 

v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova / LEADER. Ţadatelé mohou své 

projekty předkládat do těchto vyhlášených fichí: F2 – Pestrý ţivot u nás doma 

na venkově, F6 – Pravidla moštárny – síla chuti, F8 – Podpora řemesel a 

ţivností – rozvoj podnikání a místní produkce. Alokace pro tuto výzvu je 

8 046 558 Kč (celá alokace roku 2013), uzávěrka příjmu ţádostí 8. února. 

  

 

Valné shromáždění členů MAS-PM se uskuteční 10. ledna 2013 

Ve čtvrtek 10. ledna 2013 se od 16 hodin na zámku v Dřevohosticích 

(Venkovské informační centrum) bude konat 18. Valné shromáţdění členů 

MAS-PM. Na programu budou zpráva předsedy o činnosti MAS v roce 2012, 



volba členů orgánů MAS, schválení plánu činnosti MAS na rok 2013, 

schválení rozpočtu MAS a SPL na rok 2013, informace o 9. výzvě, o stavu 

přípravy integrované strategie 2014–2020 a další.  

  

 

Vydali jsme nové číslo zpravodaje MAS-PM „My a svět“ 

V 9. čísle zpravodaje „My a svět“ se dočte o výsledcích 8. výzvy, vyhlášení  

9. výzvy, o hodnocení místních akčních skupin v roce 2012, výsledcích 

fotosoutěţe „Poznáváme náš region“ 2012 či o projektech spolupráce. 

Najdete zde také informace o značce HANÁ regionální produkt, o vodním 

mlýně ve Vlkoši a rozhovor s předsedou MAS Tomášem Šulákem o přípravě 

strategie regionu na roky 2014–2020. 
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