Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
s koncem září přinášíme deváté číslo infolistu My a svět v roce 2013. Jsou zde aktuální informace o
dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Ve dnech 1. – 3. října se účastníme
Národní konference Venkov, která se letos koná v nedalekých Teplicích nad Bečvou a Hranicích.
Poslední zářijový čtvrtek jsme se zúčastnili prezentace veřejné obhajoby projektů spolupráce v Praze,
kde jsme představili projekt Příběhy našich kronik. A vydali jsme nové číslo zpravodaje MAS-PM „My
a svět“, který na 12 stránkách informuje o dění v regionu v období leden – srpen 2013.
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Aktuality

Účastníme se Národní konference Venkov
Ve dnech 1. – 3. října hostí lázně Teplice nad Bečvou a město Hranice
5. ročník Národní konference Venkov, jejímž hlavním tématem jsou možnosti
čerpání dotací v budoucím plánovacím období Evropské unie pro rozvoj
českého a moravského venkova. Workshopy jsou zaměřeny na téma
Zemědělství a venkov, Jak dál v samosprávě?. Zažijte venkov, Služby jako
cesta k zaměstnanosti a Putting CLLD into Practice a doprovodí je tematicky
zaměřené exkurze. Akce se účastní také zástupci MAS – Partnerství
Moštěnka.

Veřejná obhajoba projektů spolupráce se konala koncem září
Ve čtvrtek 26. září se v Praze konala veřejná obhajoba projektů spolupráce
předložených do 19. kola Programu rozvoje venkova. MAS – Partnerství
Moštěnka zde prezentovala projekt spolupráce „Příběhy našich kronik“, který
připravila společně s dalšími čtyřmi moravskými MAS. Předmětem projektu je
zmapování nejzajímavějších příběhů z obecních kronik, jejich prezentace
formou čtivé publikace a interaktivní besedy o prvních kronikách, jejich
autorech a dějinách knihtisku. Do konce podzimu bychom měli vědět, zda
jsme uspěli a projekt se bude realizovat. Prezentace k prohlídnutí zde.
Vyšlo 10. číslo zpravodaje My a svět
Koncem září vyšlo 10. číslo zpravodaje MAS-PM „My a svět“. Dočtete se zde
o stavu přípravy integrované strategie rozvoje území MAS, výsledky 9. výzvy,
o redesignu loga MAS-PM. Najdete zde také soupis všech podpořených
projektů v letech 2009–2013 a nechybějí informace o projektech spolupráce,
značce HANÁ regionální produkt, činnosti mikroregionů, památkách ve Staré
Vsi a další zajímavosti.
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