
 

 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

představujeme vám první číslo elektronického infolistu My a svět.  Bude rozesílán nepravidelně a jeho úkolem bude informovat o 

aktuálních dotačních možnostech, o činnosti místní akční skupiny, o systému značení domácích produktů a najdete zde také další 

aktuality o aktivitách probíhajících na území mikroregionů Moštěnka, Holešovsko a jejich nejbližším okolí. Listy jsou u aktualit 

doplněny o internetové odkazy, které vás přímo přesměrují k podrobnějším informacím. A co najdete v tomto čísle? Informace o 

značce HANÁ - regionální produkt® a odkaz na výzvu MAS-PM, grantovém Programu podpory spolků opět s odkazem na aktuální 

výzvu a pozvánku na lednové jednání pracovní skupiny „Rozvoj obcí“, kde budou konzultovány možnosti projektů. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 

Aktuality  

 

MAS – Partnerství Moštěnka ve spolupráci s Asociací regionálních značek vyhlašuje 

výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt
®
“ 

Již v listopadu minulého roku se MAS – Partnerství Moštěnka spolu s dalšími MAS 

Olomouckého kraje zapojila do systému značení „HANÁ - regionální produkt
®
“. Nyní 

vypisuje výzvu pro žadatele o udělení této značky a zajistí jim potřebný informační a dle 

možností i marketingový servis. O přidělení této značky rozhoduje nezávislá certifikační 

komise, která zasedne 30. března. Značka je určena pro produkty a výrobky původem z Hané, 

které jsou spojeny s tradicí a umem místních lidí, zaručují dostatečnou kvalitu a jsou šetrné 

k životnímu prostředí. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 31. 1. do 18. 2. 

2011 od 8:00 do 15:00 hodin v kanceláři MAS-PM v Kostelci u Holešova. 

 

 

Grantový program na podporu spolků rozdělí v letošním roce        130 tisíc 

Místní spolky se po roční přestávce opět mohou přihlásit do grantového Programu podpory 

spolků. MAS – Partnerství Moštěnka vypsala výzvu a podpoří vybrané projekty zaměřené na 
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společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území. Je možno žádat 

podporu ve výši 3 – 10 tisíc korun, spolufinancování není určeno, žadatel v závěrečném 

vyúčtování doloží minimálně druhý zdroj financování. Příjemci podpory zároveň na své akci 

budou propagovat MAS – Partnerství Moštěnka.Uzávěrka 1. kola programu je 16. 2. 2011 v 15 

hodin. 

 

 

Konzultační den věnovaný aktuálním dotačním výzvám proběhne v Kostelci u Holešova 

V Kostelci u Holešova se dne 25. ledna 2011 uskuteční jednání pracovní skupiny „Rozvoj 

obcí“ aneb Konzultační den projektů s MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. Jednání bude 

zaměřeno především na informace o aktuálních dotačních výzvách a to z různých zdrojů, bude 

projednáváno zaměření Fichí ve výzvách MAS-PM v roce 2011. Zájemcům bude umožněna 

také individuální konzultace jejich projektových záměrů s projektovými manažery MAS-PM. 
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