Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
desáté číslo Infolistu My a svět opět přináší aktuální informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho
nejbližším okolí. Známe již výsledky a tedy podpořené projekty 5. výzvy programu Leader, informujeme o valném
shromáždění chystaném na konec června a také bychom Vás rádi pozvali na VIII. setkání obcí mikroregionu Moštěnka,
které se uskuteční tuto sobotu v Bochoři.

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

Aktuality

V 5. výzvě MAS-PM schváleno 16 nových projektů
Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka rozhodla o rozdělení dalších téměř 9,5 milionů
korun z programu Leader pro místní žadatele z regionu. Ve své 5. výzvě vybrala a 8. června
schválila 16 z 23 předložených projektů. Podpořeno bylo osm projektů z nejsilněni zastoupené
fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově, dva z fiche 3: Cesty k oživení místních tradic, pět
z fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina a jeden z fiche 6: Pravidla moštárny –
síla chuti.

Valné shromáždění členů MAS-PM do konce června
Do konce června by se v zasedací místnosti OÚ v Kostelci u Holešova mělo uskutečnit 17.
valné shromáždění členů MAS – Partnerství Moštěnka. Na programu budou informace o
výsledcích 5. výzvy programu Leader, o projektech spolupráce a o auditu a schválení finanční
uzávěrky roku 2010. Pozvánka s přesným datem bude včas rozeslána e-mailem a vystavena na
webových stránkách MAS-PM.

VIII. setkání obcí mikroregionu Moštěnka
V sobotu 18. června od 14.00 se v Bochoři ve Sportovním areálu u sokolovny uskuteční již
osmý ročník Setkání obcí Mikroregionu Moštěnka. Soutěžní družstva z obcí mikroregionu si
zde změří své síly v hravém soutěžení. Součástí programu budou i doplňková vystoupení a
večer k tanci a poslechu zahrají country Letokruhy. Bohaté občerstvení a tombola zajištěny.
Zveme všechny příznivce recesních soutěží.
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