
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

dostává se k vám druhé číslo infolistu My a svět v roce 2015, které opět přináší aktuální informace 

o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Zveme vás na Sněm MAS, který 

se koná 5. března v Prusinovicích, informujeme vás o současných aktivitách mikroregionu Moštěnka. 

Nově jsou vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o udělení značky „Haná regionální produkt®“ pro 

výrobky a služby a ubytovací zařízení. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

  

Aktuality 

  

 

Pozvánka na 3. Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.  

3. Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. se koná ve čtvrtek 5. března od 

17:00 hodin v Kulturním domě v Prusinovicích. Na programu budou volba 

členů orgánů MAS, přijetí nových členů a ukončení členství, seznámení 

s rozpočtem na rok 2015, informace o projektu SMS a o strategickém 

plánování obcí a další. Všichni jsou srdečně zváni.   

  

 

Mikroregion Moštěnka se aktivně zabývá oblastmi odpadového 

hospodářství, cyklostezek a sociální oblastí 

V současné době působí v rámci mikroregionu Moštěnka tři pracovní skupiny, 

které se aktivně zabývají možností spolupráce obcí v oblastech odpadového 

hospodářství, cyklostezek a v sociální oblasti. Vedoucími jednotlivých 

pracovních skupin jsou starostové se zkušenostmi v dané oblasti, výstupem 

činnosti skupin by mělo být navržení společných řešení pro tyto záležitosti 

v regionu a především pomoc malým obcím. 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=44&article=1229


 

 

Nově jsou vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o značku HANÁ 

MAS Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS 

Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS na cestě k prosperitě 

a Asociací regionálních značek vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí 

o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ pro výrobky nebo produkty 

a 2. výzvu pro služby a ubytovací zařízení. Žádosti budou přijímány 

v pracovní dny od 9. března do 17. dubna, certifikace se uskuteční 27. dubna 

v Chomoutově. 
 

 

 Připravila: Marie Tesařová 

 Tel.: 734 435 217 

 E-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz 

 © 2015 MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

 
 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=102&article=1232
mailto:marie.tesarova@mas-mostenka.cz

