Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme vám sedmnácté číslo Infolistu My a svět o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho
nejbližším okolí. Na začátku informujeme o výsledcích 6. výzvy MAS-PM, dále najdete první informace
k připravované 7. zimní výzvě MAS – Partnerství Moštěnka. Na závěr bychom vás rádi pozvali na Národní
konferenci Venkov 2011, která se bude konat v polovině listopadu ve Středočeském kraji a do Kyselovic a
Těšánek na akce k otevření nových hipostezek na střední Moravě.

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

Aktuality

MAS podpořila v 6. výzvě 5 nových projektů pro rozvoj podnikání
MAS – Partnerství Moštěnka rozhodla o rozdělení dalších téměř sedmi set tisíc korun
z programu Leader pro místní žadatele z regionu. Ve své šesté výzvě vybrala 5 ze 7
předložených projektů zaměřených na oblast rozvoje podnikání – podporu řemesel a
živností. Vybrány byly projekty na vybavení peletárny, zámečnické dílny, novou
podejnu jezdeckých a chovatelských potřeb, rozšíření keramické dílny a dovybavení
prodejny potravin.

Připravujeme 7. výzvu programu LEADER
MAS – Partnerství Moštěnka připravuje 7. zimní výzvu programu LEADER. Výzva
bude vyhlášena na konci listopadu a uzávěrku bude mít na konci ledna 2012.
Vyhlášeny budou fiche: F1 – Pohledné vesnice – krásnější region (PRV III.2.1.1.); F3
– Cesty k oživení místních tradic (PRV III.2.2.); F8 – Podporujeme řemesla a živnosti

– rozvoj podnikání (PRV III.1.2.).

Pozvánka na Národní konferenci Venkov 2011
Národní konference Venkov 2011 se uskuteční od 14. do 16. listopadu na Sedlčansku
a Sedlecko-Prčicku. Setkání, které dostalo motto "Venkov v Prčici", by se mělo
zúčastnit kolem 350 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních
subjektů, které se zabývají rozvojem venkova.
Hlavní témata jednání a workshopů: Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova;
Workshop B: Venkov, tradice, rodina; Workshop C: Zemědělství a životní prostředí;
Workshop D: Veřejná osobní doprava na venkově. Přihlášku zašlete na e-mailovou
adresu: Konference2011.spov.sk@gmail.com nejpozději do pátku 4. listopadu 2011.

Otevírání hipostezek vedoucích střední Moravou v Kyselovicích a Těšánkách
Při příležitosti slavnostního otevírání hipostezek na území MAS – Partnerství
Moštěnka a MAS Hříběcí hory se v sobotu 29. října pojede Hubertus v Kyselovicích.
Další akcí je v pátek 28. října Hubertova jízda v Těšánkách, která pojede
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 z Těšánek vytrvalostní závody.
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