Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
třinácté číslo Infolistu My a svět přináší hned pět příspěvků o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším
okolí. Vypisujeme očekávanou podzimní výzvu Programu podpory spolků, podařilo se nám získat podporu pro oba projekty
spolupráce. Informujeme o semináři věnovaném připravovaným změnám v opatření III.2.1 Programu rozvoje venkova a také
bychom Vás rádi pozvali na Dožínky Olomouckého kraje 2011 a dětské odpoledne v Beňově.
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Podzimní výzva Programu podpory spolků – propagační akce MAS
Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka vypsala podzimní výzvu Programu podpory
spolků pro místní spolky z regionu. MAS podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské,
kulturní, sportovní a volnočasové aktivity pořádané na jejím území v období říjen 2011 – únor
2012. Je možno žádat podporu ve výši 3 – 5 tisíc korun. Na své akci budou příjemci podpory
propagovat MAS. Uzávěrka příjmu žádostí je 21. září 2011.

Seminář Podmínky Programu rozvoje venkova ČR v Náměšti na Hané
Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji ve spolupráci s Olomouckým krajem a Školou
obnovy venkova Olomouckého kraje uspořádala dne 23. srpna 2011 v Náměšti na Hané
seminář pro starostky a starosty obcí do 500 obyvatel. Na semináři byly prezentovány
připravované změny v dlouho očekávaném opatření III.2.1 PRV Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby. Více informací najdete na webových stránkách MAS-PM.

Získali jsme podporu na oba projekty spolupráce
MAS – Partnerství Moštěnka byla v programu LEADER úspěšná s oběma novými projekty
spolupráce. Společně s MAS Moravská cesta, MAS Podhostýnska a slovenskou MAS
MALOHONT budeme po schválení slovenskou stranou realizovat projekt „Kroje našich krajů“,
s MAS Moravská cesta, Prostějov venkov a Uničovsko budeme řešit projekt „Nová energie pro

regionální značku“.

Dožínky Olomouckého kraje 2011
V sobotu 10. září 2011 od 10.00 hodin se v areálu přerovského Výstaviště uskuteční Dožínky
Olomouckého kraje 2011. Součástí programu je setkání zemědělců a zástupců obcí v rámci
dožínek olomouckého kraje, bohatý kulturní program, ochutnávka vzorků regionálních
potravin. Odpoledne pak ZUBRFEST a 7. ročník Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů.
Srdečně zvou pořadatelé: Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomouckého kraje,
Olomoucký kraj a Agrární komora Olomouckého kraje.

Dětské odpoledne „Poklady mého kraje“ v Beňově
V neděli 11. 9. 2011 od 14.00 hodin se v Beňově v areálu za sokolovnou uskuteční IV. ročník
„MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU“. Můžeme se těšit na vystoupení Míši Růžičkové, hledání
ztraceného pokladu, diskotéku „Z pohádky do pohádky“, malování na chodníku, zábavné
soutěže pro děti i dospělé a přednášku o historii kraje. Vstup volný, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé: Český zahrádkářský svaz ZO Beňov, obec Beňov, TJ. Sokol Beňov.
Akce se koná pod záštitou Olomouckého kraje.
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