Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám první číslo infolistu My a svět v roce 2014. Najdete zde aktuální informace o dění v
regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Začátkem roku 2014 MAS vyhlásila výzvu
pro místní spolky na kulturní a sportovní aktivity, uzávěrka příjmu žádostí je 14. února. MAS-PM
změnila v minulém roce právní subjektivitu z občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost, změna byla zapsána 7. ledna 2014. A na závěr je uveden odkaz na lednové číslo
Zpravodaje venkova – měsíčníku SPOV a NS MAS.
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Aktuality

MAS vyhlásila výzvu pro spolky na kulturní a sportovní aktivity
MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje 10. výzvu v rámci 20. kola Programu
rozvoje venkova/LEADER. Žadatelé mohou předkládat své projekty do fiche 2
„Pestrý život u nás doma na venkově“, stanovená alokace je cca 900 000 Kč.
Výzva je určena neziskovým organizacím na kulturní a sportovní aktivity ve
výši 50–200 tisíc Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je v pátek 14. února 2014,
seminář k výzvě se uskuteční 23. ledna od 17 hodin v Kostelci u Holešova.
Veřejné slyšení žadatelů a jednání výběrové komise se bude konat ve čtvrtek
27. února 2014.

MAS-PM je nyní obecně prospěšnou společností
MAS – Partnerství Moštěnka změnila v loňském roce právní subjektivitu
z občanského sdružení (která již nejsou od roku 2014 v novém občanském
zákoníku přípustnou právní formou sdružení) na obecně prospěšnou
společnost. Změnu schválilo valné shromáždění MAS v lednu roku 2013, ke
schválení na SZIF a k registraci u krajského soudu došlo v prosinci 2013.
Změna byla zapsána 7. ledna 2014. Se změnou právní formy začala MAS-PM
také používat aktualizované logo. Pro značku zůstal využit stylizovaný symbol
ledňáčka, hlavní změnou jsou jiné písmo a barevnost.
Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 1/2014
V 1. čísle zpravodaje roku 2014 si můžete přečíst o tom, kdo směřuje na
„venkovská“ ministerstva, rozhovor s Marianem Jurečkou, trojkoaličním
kandidátem na ministra zemědělství, o činnosti spolku – schválení
memoranda tří organizací hájících zájmy venkovského prostoru a
připomínkování Dohody o partnerství. Zpravodaj dále informuje o tom, že NS
MAS potvrdila předsednictví v evropské asociaci ELARD a činí kroky k větší
profesionalizaci, Svaz měst a obcí spustil projekt Obce sobě na podporu
meziobecní spolupráce, obcemi se šíří petice na záchranu pošt a další.
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