
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám druhé číslo infolistu My a svět v roce 2014, ve kterém najdete aktuální informace o 

dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. V 10 výzvě přijala MAS 23 projekty 

místních spolků na kulturní a sportovní aktivity za více než 2 miliony korun. Mikroregion Moštěnka se 

stal smluvním partnerem projektu Podpora meziobecní spolupráce, který je zaměřený na rozvoj 

dobrovolné spolupráce obcí. A na závěr Vás pozveme na kulatý stůl k problematice zakládání 

sociálních družstev, který se koná 25. 2. 2014 v Kostelci u Holešova. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

MAS přijala v 10. výzvě 23 projektů za více než 2 miliony  

MAS – Partnerství Moštěnka přijala v 10. výzvě v rámci 20. kola Programu 

rozvoje venkova/LEADER celkem 23 žádostí o dotaci na kulturní a sportovní 

aktivity místních spolků za více než 2 miliony korun. Veřejné slyšení 

předkladatelů projektů se koná ve čtvrtek 27. února 2014 od 8 hodin 

v prostorách obecního úřadu v Kostelci u Holešova, poté zasedne výběrová 

komise. Výsledky 10. výzvy budou oznámeny 28. února 2014 po jednání 

programového výboru. Alokace stanovená pro 10. výzvu je 1 089 506 Kč.   

  

 

Mikroregion Moštěnka partner projektu Podpora meziobecní spolupráce 

Od ledna roku 2014 se DSO mikroregionu Moštěnka stal smluvním partnerem 

projektu Podpora meziobecní spolupráce, jehož nositelem je Svaz měst a 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=144&article=1125


obcí ČR. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné 

spolupráce obcí, a to především v oblastech jejich samostatné působnosti. 

Projekt je zaměřen především na spolupráci v oblastech: předškolní výchova 

a základní školství, zajištění sociálních služeb, odpadové hospodářství. 

Webové stránky projektu: http://www.obcesobe.cz/. 

 

 

Kulatý stůl k problematice zakládání sociálních družstev 

V úterý 25. února se v prostorách obecního úřadu v Kostelci u Holešova od 

15:00 hodin uskuteční Kulatý stůl k problematice zakládání sociálních 

družstev za účasti českých a polských lektorů. Smyslem kulatého stolu je 

v rámci regionálního rozvojového partnerství především diskuze nad 

založením sociálního podniku ve spolupráci s Domovem Adam 

v Dřevohosticích. Následovat bude diskuze zaměřená na možnosti zapojení 

obcí do sociálního podnikání a možnost konzultovat konkrétní náměty 

z oblasti sociálního podnikání. 
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