
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám první podzimní číslo Infolistu My a svět. Najdete zde jako obvykle informace o dění 

v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším okolí. MAS  - Partnerství Moštěnka přijala 

v 8. výzvě 7 nových žádostí o dotaci na podporu zemědělství. Veřejné slyšení žadatelů projektů se 

uskuteční 18. října. V hodnocení MAS 2012 jsme se umístili mezi nejlepšími. V těchto dnech se 

účastníme Národní konference VENKOV 2012 a najdete zde i odkaz na příspěvky ze závěrečné 

konference projektu UNIVES a na Zpravodaj venkova – 10. číslo roku 2012. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 

  

Aktuality 

  

 

MAS přijala v 8. výzvě 7 nových žádostí 

MAS – Partnerství Moštěnka přijala ve dnech 26. – 27. 9. 2012 ve své 8. 

výzvě programu Leader celkem 7 žádostí o dotaci na podporu zemědělství. 

Po kontrole formálních náležitostí, administrativní kontrole a kontrole 

přijatelnosti na MAS se jednotlivé projekty představí ve veřejném slyšení, 

které se bude konat 18. října 2012 od 8:00 hodin v Kostelci u Holešova. 

Výsledky 8. výzvy budou oznámeny 19. října 2012 po jednání programového 

výboru. 

  



 

MAS – Partnerství Moštěnka je první v hodnocení MAS 2012 

MAS-PM získala nejvíce bodů v hodnocení MAS 2012 a umístila se tak na 

prvním místě ve výsledkové listině, následována dalšími moravskými MAS 

Moravský kras, MAS Horní Pomoraví a Region HANÁ. Hodnocení místních 

akčních skupin se uskutečnilo stejně jako minulý rok formou veřejné 

prezentace v budově ministerstva zemědělství ve spolupráci MZe a SZIF. 

MAS byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D, téměř 

90% místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B (35+65). 

 

 

Prezentace na závěrečné konferenci UNIVES v Olomouci 

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se 26. a 27. září 2012 uskutečnila 

závěrečná konference k projektu UNIVES věnovaná tématu občanské 

participace na venkově. Konferenci pořádala Katedra politologie a evropských 

studií FF UP ve spolupráci se Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, 

MAS Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc. Zde najdete 

přednášené příspěvky. 

 

 

Účastníme se Národní Konference VENKOV 2012  

Zástupce MAS-PM se ve dnech 1. – 3. října 2012 účastní Národní konference 

Venkov 2012 v jihočeských Nových Hradech. V rámci konference 

představitelé venkova diskutují o tom, jaká konkrétní témata jednotlivých 

operačních programů mohou rozpracovat integrované strategie venkovských 

mikroregionů a implementovat místní akční skupiny. Diskutuje se zde v pěti 

tematických workshopech, které jsou doplněny exkurzemi po úspěšných 

projektech. Na programu konference je i Valná hromada NS MAS. 
 

 

 

Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2012 

Říjnový Zpravodaj venkova rekapituluje zářijové události a přináší nová 

témata. V 10. čísle roku 2012 si můžete přečíst o vyhlášení vítězů letošního 

ročníku soutěže Vesnice roku 2012, o hodnocení místních akčních skupin 

2012, o šestém ročníku akce „Modlitba za venkov“, o plánované reformě 

veřejné správy nebo možnosti pro nepodpořené a nové MAS získat peníze na 

rozjezd v novém opatření PRV III.4.1.  
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