
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

dostává se k vám třetí číslo infolistu My a svět v roce 2014, které opět přináší aktuální informace o 

dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. V 10. výzvě vybrala výběrová 

komise MAS k podpoře 13 projektů místních spolků na kulturní a sportovní aktivity za více neţ milion 

korun. V úterý 18. března 2013 se bude v Kostelci u Holešova konat 1. Sněm MAS – Partnerství 

Moštěnka, o.p.s. A na závěr vás pozveme na interaktivní akci věnovanou regionální historii jak je 

zachycena v místních kronikách, která se koná 12. března v prostorách Základní školy v Kostelci u 

Holešova. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

MAS vybrala v 10. výzvě 13 nových projektů spolků za poslední milion  

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

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

aktivity místních spolků. Po administrativní kontrole bylo k hodnocení 

postoupeno 22 projektů. Ţadatelé své projekty představili na veřejném slyšení 

a poté zasedlo 7 nominovaných členů výběrové komise. Kaţdý projekt byl 

bodován třemi hodnotiteli nezávisle na sobě. Celkem bylo k podpoře vybráno 

10 projektů místních spolků za více neţ milion korun. Podporu získá např. 

Tečovské folkorní sdruţení na obnovu tečovského kroje, zahrádkáři 

z Machové na pasterizaci ovocných moštů nebo myslivecké sdruţení Šance 

Horní Moštěnice na projekt „Děti poznávají přírodu“.   

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=144&article=1131


 

Pozvánka na 1. Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

1. Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (dříve Valné shromáţdění členů 

MAS-PM, o.s.) se koná v úterý 18. března od 16.00 hodin v Kostelci u 

Holešova v sokolovně. Na programu budou zpráva o činnosti MAS v roce 

2013, schválení statutu MAS, volba členů orgánů MAS, plán činnosti a 

rozpočet MAS na rok 2014 a informace o stavu přípravy integrované strategie 

2014-2020. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

 

První interaktivní akce projektu Příběhy našich kronik v Kostelci u H. 

Ve středu 12. března se od 8:30 do 13:30 uskuteční v budově základní školy 

v Kostelci u Holešova interaktivní akce pro děti i dospělé Příběhy našich 

kronik, která je zaměřena na historii obce a okolního regionu, jak je 

zachycena v místních kronikách. Předvedeme vám knihtisk, vazbu knih, 

dozvíte se více o kronikách, písmu a také o příbězích, které se váţí k vaší 

obci, regionu. Akce je po celou dobu přístupna veřejnosti. 
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