Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám sedmnácté číslo Infolistu My a svět. Opět zde najdete aktuální informace o dění v
regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 29.
listopadu 2012 další ročník Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2013. Značka HANÁ
®

regionální produkt se koncem listopadu rozšířila o další výrobce. Ve čtvrtek 6. prosince 2012 budou
v Dřevohosticích vyhlášeny výsledky fotosoutěže „Poznáváme náš region“, kterou uspořádaly
mikroregiony Moštěnka, Holešovsko, Žídelná a MAS – Partnerství Moštěnka a na závěr najdete
obsah nového Zpravodaje venkova.
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Aktuality

Program obnovy a rozvoje venkova 2013 MMR ČR má 3 dotační tituly
Dne 29. listopadu 2012 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj další ročník
Programu obnovy a rozvoje venkova 2013, jehož cílem je formou dotace
podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Žadateli mohou být obce do tří
tisíc obyvatel či svazky obcí. Vyhlášeny jsou tyto 3 dotační tituly: Podpora
vítězů soutěže Vesnice roku, Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci, Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova. Žádosti je možno podávat od 17. prosince 2012, příjem žádostí
bude ukončen 15. února 2013.

Dalších 7 výrobců z Hané získalo certifikát „HANÁ regionální produkt®“
Sedm nových výrobců z Hané si označí své výrobky značkou „HANÁ
regionální produkt®“. Rozhodla o tom certifikační komise na jednání, které se
konalo v pondělí 26. listopadu v Července. Počet držitelů značky, řemeslníků
a výrobců, kteří nabízejí kvalitní a originální produkt z Hané, se tak rozšířil již
na 50. Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční v dubnu
2013.
Vyhlášení výsledků fotosoutěže 2012 se uskuteční 6. 12. 2012
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se na zámku v Dřevohosticích od 18:00 hodin bude
konat vyhlášení výsledků fotosoutěže „Poznáváme náš region“, kterou
vyhlásily mikroregiony Moštěnka, Holešovsko, Žídelná a MAS – Partnerství
Moštěnka. Přichystána bude malá výstava přihlášených fotografií. Fotosoutěž
byla podpořena z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2012 v rámci
projektu mikroregionu Moštěnka „Chceme se vzdělávat“.
Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 12/2012
Prosincový Zpravodaj venkova se věnuje čerpání evropských dotací v letech
2014 – 2020, výsledkům krajských voleb, činnosti SPOV a NS MAS, dotačním
titulům a informacím o venkovu a akcích v regionech. Najdete zde také
rozhovor s Radimem Sršněm o mezinárodních aktivitách NS MAS.
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