Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám osmnácté číslo Infolistu My a svět. V tomto listopadovém čísle opět najdete aktuální informace
o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Na začátku Vás pozveme na seminář týkající se architektury a
vzhledu obcí do Náměšti na Hané, dále najdete návrh nařízení EP a Rady týkající se reformy společné
zemědělské politiky po roce 2013. Seznámíme Vás s výsledky hodnocení MAS a v závěru je předvánoční
pozvání na výstavu v Beňově.

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

Aktuality
Seminář „Architektura a vzhled obcí“, Náměšť na Hané
V úterý 29. listopadu 2011 se v sále úřadu městyse Náměšti na Hané uskuteční
seminář "Architektura a vzhled obcí". Je určen pro starosty venkovských obcí, kterým
není lhostejný vzhled obce. Uzávěrka přihlášek je 24. 11. 2011 ve 12:00 hodin.
Seminář je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov a je organizován
Školou obnovy venkova a Olomouckým krajem.

Návrh nařízení EP a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV
Komise 12. 10. 2011 představila Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Návrhy se týkají reformy společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. Podle
očekávání se klíčové změny týkají následujících oblastí: přímých plateb, řízení krizí,
dalšího "ozelenění" SZP, investic do výzkumu a inovací, nových priorit politiky

rozvoje venkova či podpory tzv. znevýhodněných oblastí.

Známe výsledky hodnocení MAS. Máme 178 bodů
Ministerstvo zemědělství informovalo 25. října 2011 o výsledcích hodnocení MAS
2011. Přestože MZe nezveřejnilo konkrétní výsledky hodnocení podle jednotlivých
MAS, vyzvalo leaderovské regiony, aby tak učinily na svých webových stránkách
samy. Naše MAS - Partnerství Moštěnka získala 178 bodů z 200, patří do kategorie
"A", stejně jako v loňském roce, a řadí se k předním MAS v ČR.

Vánoční výstava v Beňově
Tradiční výstavu adventních a vánočních inspirací, perníčků, cukroví, háčkovaných
ozdob, paličkování a dekorací z včelího vosku pořádá Klub důchodců v Beňově ve
spolupráci se všemi, kdo mají šikovné ruce a dobré nápady. Výstava se koná 26. - 27.
listopadu 2011 v budově zahrádkářů v Beňově. Můžete si zde zakoupit perníčky
Markéty Látalové, keramiku Ivany Bělařové, vánoční dekorace a potřeby pro
aranžování a posedět s přáteli u kávy, svařáku, vánočního punče a domácího cukroví.
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