
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme vám čtrnácté číslo Infolistu My a svět o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším okolí. 

Na začátku informujeme o připravované demonstraci starostů měst a obcí na podporu novely o rozpočtovém určení daní, dále 

připomínáme blížící se uzávěrky podzimní výzvy Programu podpory spolků a 6. výzvy programu LEADER 2007 – 2013. Na 
závěr bychom vás rádi pozvali příští víkend do Machové na Okresní výstavu ovoce a zeleniny. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

Podpora novely o rozpočtovém určení daní – demonstrace starostů 21. září 

Dne 21. září od 10 hodin se v Praze na Palachově náměstí (stanice metra 

Staroměstská) uskuteční demonstrace starostů měst a obcí na podporu zákona o rozpočtovém 

určení daní. Následovat bude pochod k úřadu vlády ČR, kde bude předán požadavek starostů na 

přijetí novely. Akci pořádá Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) společně se Spolkem 

pro obnovu venkova (SPOV) za podpory Národní sítě MAS ČR, Agrární komory ČR, Asociace 

soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR, Svazu českých a moravských 

spotřebních družstev COOP a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. 

  

   

  

Uzávěrka podzimní výzvy Programu podpory spolků a 6. výzvy programu LEADER se 

blíží 

Od 19. do 21. září do 15 hodin je možné osobně v kanceláři MAS v Kostelci u Holešova 

podávat žádosti místních spolků o podporu jejich akcí do Programu podpory spolků – 

propagační akce MAS. Uzávěrka pro doručení žádosti je pro podání poštou i osobní podání 21. 

září 2011. Také se blíží termín příjmu žádostí do 6. výzvy v rámci 14. kola Programu rozvoje 

venkova / LEADER. Příjem žádostí proběhne 29. a 30. září 2011 do 14 hodin v kanceláři MAS 

v Kostelci u Holešova. Žadatelé mohou předkládat své projekty do fiche č. 8 „Podpora řemesel 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=664
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=106&article=657
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=106&article=657
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=118&article=645
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=118&article=645


a živností – rozvoj podnikání“. 

  

  

Okresní výstava ovoce a zeleniny v Machové 

Ve dnech 1. – 2. října 2011 se v kulturním domě v Machové uskuteční Okresní výstava ovoce a 

zeleniny. K vidění budou kolekce odrůd jablek, hrušek, zeleniny, dále květiny, kolekce bylinek, 

sušené vazby a okrasné dřeviny. Součástí výstavy bude také soutěž o nejlepší kolekci jablek 

roku 2011 a nejlepší jablko Machová 2011. Výstavu pořádá ZO ČZS Machová ve spolupráci 
s Územní radou Zlín a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. 
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