
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám osmé číslo Infolistu My a svět tohoto roku. Najdete v něm aktuální informace o dění v 

regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Zástupci MAS se také letos účastnili 

agrosalonu Země živitelka a prezentovali zde aktivity naší MAS. Představujeme projekt Místní 

partnerství zaměstnanosti, jehož hlavním cílem je využití potenciálu MAS k řešení nezaměstnanosti a 

její příprava pro čerpání finančních prostředků z ESF, a nově podaný projekt spolupráce „Příběhy 

našich kronik“. Zda uspěl, se dozvíme na podzim. O činnosti MAS v roce 2012 informuje výroční 

zpráva, která je přístupná také na webových stránkách MAS v sekci Dokumenty / Strategie MAS. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

MAS vystavuje na Zemi živitelce 

Také letos se zástupci MAS-PM účastní 40. ročníku mezinárodního 

agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Spolu s dalšími místními 

akčními skupinami z celé České republiky, Spolkem pro obnovu venkova a 

dalšími představiteli hájícími zájmy venkova se veřejnosti představují 

v Pavionu venkova „Z“. Prezentují zde zajímavé aktivity a projekty spolupráce 

MAS, projekty uskutečněné v rámci plnění strategických plánů LEADER a 

také venkov jako takový včetně ukázek řemeslné výroby a regionálních 

produktů.  

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=1060


 

Projekt Místní partnerství zaměstnanosti 

Místní partnerství zaměstnanosti je projektem financovaným z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož partnery jsou místní akční 

skupiny, Krajské sdružení MAS ČR Olomouckého kraje, Olomoucký kraj a dva 

místní koordinátoři paktu zaměstnanosti z Rakouska. Hlavním cílem projektu 

je přenést z Rakouska dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími 

zaměstnanosti, dílčími cíli pak vytvoření sítě místních partnerství 

zaměstnanosti, které budou sdružovat místní podnikatele, obce, neziskové 

organizace a další relevantní aktéry politiky zaměstnanosti. V rámci projektu 

bude vytvořena místní strategie zaměstnanosti, která může být podkladem 

MAS pro přípravu na čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. 

 

 

Připravili jsme nový projekt spolupráce Příběhy našich kronik  

MAS – Partnerství Moštěnka ve spolupráci s dalšími čtyřmi moravskými MAS 

připravila a podala projekt spolupráce „Příběhy našich kronik“. Předmětem 

projektu je zmapování nejzajímavějších příběhů z obecních kronik a jejich 

prezentace formou čtivé publikace. To vše doprovodí interaktivní akce 

s dílnami a zajímavým výkladem o prvních kronikách, o důvodech jejich 

vzniku, o autorech, psaní inkoustem. Lidé si budou moci vyzkoušet 

vlastnoručně, jak funguje knihtisk i výrobu ručního papíru. Výsledky 19. kola 

příjmu žádostí o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce by 

měly být známy na podzim. 
 

 

 

Vyšla výroční zpráva MAS-PM za rok 2012 

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka, o. s., za rok 2012 informuje o 

činnosti MAS a jejím hospodaření v roce 2012. Obsahuje základní údaje o 

MAS, její strategii a organizaci, přehled o činnosti a realizaci SL a dále o 

informování a propagaci, partnerství a spolupráci, financování. Plný text 

najdete na webu MAS-PM v sekci Dokumenty / Strategie MAS. 
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