Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám šestnácté číslo Infolistu My a svět. Najdete zde opět nové informace o dění v regionu MAS –
Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším okolí. V první polovině listopadu se už potřetí tento rok uskuteční příjem
žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“, v úterý 18. října proběhne v Kostelci u Holešova
veřejné slyšení žadatelů projektů do 6. výzvy MAS-PM. A na závěr Vás pozveme do Olomouce na konferenci
„Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“ a do Kyselovic a Těšánek na další dvě akce spojené s otevíráním
hipostezek v Olomouckém a Zlínském kraji.
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Aktuality

Značka „HANÁ regionální produkt®“ – třetí výzva pro žádosti o udělení
MAS – Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionem
HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních
značek vyhlašuje třetí výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ
regionální produkt®“. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 11. do
15. 11. 2011, certifikace výrobků proběhne 21. 11. 2011 v zasedací místnosti OÚ
v Července. Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční 4. 12. 2011 na Adventní
slavnosti v Bílé Lhotě.

Přijďte na veřejné slyšení žadatelů projektů do 6. výzvy – 18. října od 9.00
V úterý 18. října 2011 se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova
uskuteční veřejné slyšení žadatelů projektů do 6. výzvy MAS – Partnerství Moštěnka.

Kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou prošlo všech sedm projektů
předložených do nové fiche 8 na podporu a rozvoj mikropodniků. Po veřejném slyšení
bude následovat neveřejný seminář a jednání Výběrové komise s hodnocením
projektů. Odpoledne se pak ke schválení projektů doporučených výběrovou komisí
sejde Programový výbor MAS-Partnerství Moštěnka.

Konference „Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“ – 20. října, Olomouc
V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se ve čtvrtek 20. října 2011 uskuteční
konference „Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“. Konference bude zaměřena
na představení prvních výstupů dotazníkového šetření „Analýza potřeb venkova“,
které prováděla v roce 2010/2011 FF UP v 150 obcích Olomouckého, Zlínského,
Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Akce se koná v rámci projektu UNIVES,
na kterém se podílí společně s Univerzitou Palackého Olomouc také Středomoravská
agentura rozvoje venkova. Zaregistrovat k účasti na konferenci se můžete do 17. 10.
2011 na e-mailové adrese unives@upol.cz.

Otevírání hipostezek vedoucích střední Moravou
Při příležitosti slavnostního otevírání hipostezek na území MAS – Partnerství
Moštěnka a MAS Hříběcí hory se již uskutečnily první dvě akce, 8. října Hubertova
jízda a soud sv. Huberta v Bochoři a o týden později Hubertova jízda, závody a
společenský večer v Radkově Lhotě. Další dvě akce jsou naplánovány na poslední
říjnový víkend. 29. října se pojede Hubertus v Kyselovicích a největší akce se
uskuteční v Těšánkách na Kroměřížsku. V pátek 28. října odtud Hubertova jízda
vyrazí k litenčickému zámku, kde bude zajištěno občerstvení a zábavný program
s vystoupením sokolníků a trubačů na lesnice, v sobotu a neděli se na nově
vybudované trase hipostezky poběží vytrvalostní závody. Srdečně Vás zveme!
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