
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme vám první číslo Infolistu My a svět tohoto roku. V roce 2015 čeká MAS nová certifikace 

a bude hodnocena její rozvojová strategie. Kvalita strategie určí, jaké množství finančních prostředků 

bude na podporu místních projektů prostřednictvím MAS získáno. V infolistu najdete informace 

o zapojení MAS – Partnerství Moštěnka do projektu Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako 

nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, o rozesílání informací o vyhlášených 

a připravovaných dotačních výzvách a o spuštění inovované verze aplikace www.obcepro.cz, která 

usnadňuje tvorbu programu rozvoje a řízení obce. Na závěr vám představíme nové číslo zpravodaje 

MAS „My a svět“. 

 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 

MAS-PM se jako jedna ze 72 místních akčních skupin zapojila do projektu 

Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů“. Cílem projektu je rozvinout koncept místních akčních 

skupin a zintenzivnit kontakt mezi obcemi ve formě široké spolupráce 

a partnerství. Vybranými tématy spolupráce na území MAS-PM v rámci 

projektu jsou regionální školství, zaměstnanost a odpadové hospodářství. Pro 

starosty obcí byly v lednu připraveny workshopy zaměřené na nové 

programové období EU a příležitosti pro územní rozvoj založený na spolupráci 



mezi obcemi a dalšími subjekty, následné aktivity projektu se připravují.  

  

 

Inovovaná aplikace na podporu strategického plánování obcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) koncem ledna spustilo inovovanou verzi 

aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí 

a pomáhá při tvorbě programu rozvoje a řízení obce.  Aplikace vedle 

srozumitelného metodického rámce nabízí také jednoduchý přístup 

k socioekonomickým datům o dané obci a tak napomáhá starostům 

a zastupitelům při určování rozvojových priorit obce. Přístupový kód do 

aplikace na základě žádosti starosty obce poskytuje MMR, odbor rozvoje 

a strategie regionální politiky. 

 

 

Zajímají Vás připravované a aktuálně vyhlášené dotační tituly? 

Místní akční skupina nabízí členům MAS, obcím, podnikatelům a školám 

v regionu pravidelné poskytování informací o vyhlášených, očekávaných 

a průběžných dotačních titulech. V případě zájmu můžete o tuto službu 

požádat na e-mailu: leader@mostenka.cz. Dále jsme schopni vám pomoci 

s podrobnějšími informacemi k dotačním titulům, s žádostí o dotaci, 

výběrovým řízením, administrací projektu. Nabídka platí pro všechny zájemce 

z regionu, členství v MAS není podmínkou. 

 
 

 

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

V jedenáctém čísle zpravodaje se dočtete o změnách ve vedení mikroregionů, 

vrátíme s k výsledkům 10. výzvy a představíme strukturu 108 podpořených 

projektů v Programu rozvoje venkova. Seznámíte se s prioritami nové 

rozvojové strategie „Náš region – naše radost“, řešenými projekty spolupráce 

a aktuálním děním v regionálním značení výrobků a služeb značkou HANÁ 

regionální produkt. Dozvíte se o připravovávané podpoře sociálního podnikání 

a památky a zajímavosti regionu představí dřevohostický zámek. 

 

 Připravila: Marie Tesařová 

 Tel.: 734 435 217 

 E-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz 

 © 2015 MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

 
 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/MMR-Pomahame-obcim-se-strategickym-planovanim
http://www.obcepro.cz/
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=24&article=1219
mailto:marie.tesarova@mas-mostenka.cz

