
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

dvacáté číslo Infolistu My a svět je posledním v tomto roce. A jak se blíží konec v kalendáři, je čas trochu 

bilancovat, zda byl letošní rok úspěšný a jestli se nám podařilo to, s čím jsme do roku 2011 vstupovali. 

Doufáme, že jsme i našimi aktivitami přispěli k rozvoji regionu a spokojenosti jeho obyvatel a právem patříme 

k předním místním akčním skupinám v Česku. Do začátku nového roku 2012 Vám přejeme „Šťastný a veselý!“. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2011 

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka v roce 2011 podpořila v programu 

LEADER 21 projektů pro žadatele z regionu za více než 10 milionů korun. Dále 

podpořila 24 aktivit za téměř 130 tisíc korun v Programu podpory spolků – 

propagační akce MAS. Uskutečnila či řeší šest projektů spolupráce LEADER na 

oživení cestovního ruchu v regionu, spolupořádala česko-polskou konferenci 

Partnerství LEADER 2011 na Bouzově. Pravidelně se účastnila akcí zaměřených na 

rozvoj a propagaci venkova (Národní konference Venkov 2011, Agrokomplex 

v Nitře, agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích apod.). 

V celorepublikovém hodnocení místních akčních skupin 2011 obsadila třetí příčku. 

  

 

Valné shromáždění členů MAS-PM se uskuteční v lednu 

Valné shromáždění členů MAS – Partnerství Moštěnka se bude konat 10. ledna 2012 

v Dřevohosticích. Na programu budou zpráva předsedy o činnosti MAS v roce 2011, 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=44&article=730


volba členů orgánů MAS, schválení plánu činnosti MAS na rok 2012, schválení 

rozpočtu MAS a SPL na rok 2012, informace o 7. a 8. výzvě MAS-PM a další. 

  

 

Druhý seminář pro žadatele do 7. výzvy 10. ledna v Dřevohosticích 

Druhý seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů do 7. výzvy MAS-PM se 

uskuteční 10. ledna 2012 v Dřevohosticích. Zájemcům budou předány informace o 

SPL a vyhlášených fichích, o pravidlech programu a přípravě projektů. Prezentaci 

z prvního semináře, který se konal ve čtvrtek 15. 12. 2011, najdete na webových 

stránkách MAS- PM. 
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