Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám jedenácté číslo Infolistu My a svět. I v tomto letním čísle najdete aktuální informace o
dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Ve dnech 23. – 24. srpna se MAS-PM představí na
Agrokomplexu v Nitře. Dnem 27. 8. končí příjem žádostí o udělení značky HANÁ regionální produkt

®

a 31. 8. bude ukončen příjem fotografií do fotosoutěže „Poznáváme náš region“. V první půli září se
uskuteční seminář nejen pro zastupitele obcí zaměřený na veřejné zakázky a na závěr Vás i s dětmi
pozveme do Pohádkového lesa v Beňově.
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Aktuality

MAS – Partnerství Moštěnka se představí na Agrokomplexu v Nitře
Zástupce MAS – Partnerství Moštěnka se ve dnech 23. – 24. 8. 2012 zúčastní
výstavy Agrokomplex v Nitře. MAS-PM se zde bude prezentovat společně s
partnerskou MAS MALOHONT a místními akčními skupinami
z Banskobystického kraje. Kromě jednání o dalších společných aktivitách se
zde uskuteční také setkání koordinační pracovní skupiny k projektu
spolupráce Kroje našich krajů.

Aktuální změny a nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek
Ve čtvrtek 13. 9. 2012 se od 9:00 hodin bude v konferenční místnosti na
zámku v Dřevohosticích konat vzdělávací seminář na téma"Aktuální změny a

nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek". Jeho účastníci se
seznámí s novelou zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012, s novými
povinnostmi zadavatele podle této novely, s nástroji pro efektivní zadávání
veřejných zakázek v praxi včetně příkladů a ukázek. Seminář je uspořádaný v
rámci projektů mikroregionů Moštěnka a Holešovsko podaných do programu
PORV 2012 MMR ČR.
Koncem srpna bude ukončena fotosoutěž i 5. výzva pro příjem žádosti o
značku HANÁ regionální produkt

®

Dne 27. 8. 2012 bude ukončen příjem žádostí o udělení značky HANÁ
®

regionální produkt . Značka je určena pro výrobky z Hané, které jsou
jedinečné, kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. Certifikace výrobků bude
probíhat 6. 9. 2012 v Července, předávání certifikátů 15. 9. 2012 v Hanáckém
skanzenu v Příkazech. Do 31. 8. 2012, kdy končí příjem fotografií do
fotosoutěže „Poznáváme náš region“, můžete také zasílat na kancelář MASPM soutěžní fotografie na téma Naše krajina, Náš venkov a Naše stavby.
Výsledky fotosoutěže budou vyhlášeny v říjnu 2012 a vítězné fotografie
oceněny.
Pohádkový les v Beňově
V sobotu 1. 9. 2012 se od 14:00 hodin uskuteční 2. ročník beňovského
pokladu – Pohádkový les. Děti se mohou zúčastnit úžasné cesty pohádkovým
lesem v okolí Kocandy v Beňově, kde na ně budou čekat pohádkové postavy.
Připraven je také bohatý doprovodný program – vystoupení policejních psů,
projížďky na koních, obří nafukovací skluzavka, kolotoče a další.
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