
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám dvanácté číslo Infolistu My a svět. V prázdninovém čísle opět najdete aktuální informace o dění v regionu 

MAS – Partnerství Moštěnka. Začátkem srpna jsme vyhlásili 6. výzvu MAS-PM nově zaměřenou na podporu podnikatelů 

v regionu a tento měsíc se také zúčastníme dvou výstav, Země živitelky a Agrokomplexu v Nitře. V současnosti se natáčí 

filmový dokument o projektech venkova na střední Moravě a přikládáme i pozvánku na benefiční festival NOC POD 

HVĚZDAMI v Lukovečku. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

Aktuality 

  

 

MAS vyhlašuje 6. výzvu programu LEADER 

MAS - Partnerství Moštěnka vyhlašuje 6. výzvu v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova / 

LEADER. Žadatelé mohou předkládat své projekty do zcela nové fiche č. 8 "Podpora řemesel a 

živností - rozvoj podnikání". Uzávěrka výzvy je 30. září 2011. Seminář k výzvě se uskuteční 1. 

září v Kostelci u Holešova. Manažeři MAS jsou žadatelům k dispozici ke konzultacím v 

kanceláři MAS nebo po telefonní domluvě. Více informací a všechny potřebné dokumenty k 

výzvě najdete sekci Program LEADER / Výzva č. 6. http://www.mas-

mostenka.cz/index.php?menu=118 

  

 

Zúčastníme se Země živitelky a Agrokomplexu Nitra 

V srpnu se zástupci MAS zúčastní hned dvou zemědělských výstav, kde budou propagovat 

region a jeho obce. Od 18. do 21. srpna Agrokomplexu v Nitře a od 25. do 30. srpna Země 

živitelky 2011 v Českých Budějovicích. Na Zemi živitelce se české místní akční skupiny budou 

prezentovat společně se slovenskými v Pavilonech venkova R1 a R3, velká pozornost bude 

https://webmail.forpsi.com/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v3r2b25&lang=cz&flavour=forpsi&theme=ext_forpsi/classic&useSprite=1
http://www.mas-mostenka.cz/soubory/mas-pm_tsu-167_6.vyzva.pdf
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=118
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=118


věnována i regionálním produktům. Na Agrokomplexu v Nitře bude MAS – Partnerství 

Moštěnka spolu s dalšími dvěma moravskými MAS vystavovat společně se svými partnery z 

Banskobystrického kraje. 

  

 

S natáčením filmového dokumentu o projektech venkova se již začalo 

Mikroregion Holešovsko získal v PORV MMR ČR 2011 podporu pro projekt „Proměny 

venkova v pohyblivých obrazech – filmový dokument projektů obnovy a rozvoje venkova na 

střední Moravě“. Cílem projektu je formou 50minutového filmového dokumentu, který natáčí 

Televize Přerov s.r.o., zaznamenat realizování projektů na venkově z různých dotačních zdrojů 

a zároveň zdokumentovat aktuální úsilí lidí žijících na venkově pro budoucí generace. Vydané 

CD s filmem bude sloužit i k propagaci našeho regionu a venkova jako takového. 
 

 

  

Festival NOC POD HVĚZDAMI v Lukovečku 

V sobotu 13. srpna se již po osmé v Lukovečku koná benefiční festival Noc Pod Hvězdami. 

Program začne od 16 hodin. Na festivalu zazní rock, folk, world-music, country a pop, těšit se 

můžeme třeba na vystoupení Leška Semelky nebo výborné revivalové kapely Roxette Forever. 

Výtěžek letošního benefičního festivalu pomůže dětem z Mateřské školky pro zrakově 

postižené ve Zlíně. 
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