
  

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám první číslo Infolistu My a svět roku 2016, ve kterém přinášíme informace o dění v regionu MAS 

– Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším okolí. Hned na začátku Vás informujeme o vyhlášeném dalším kole 

Programu rozvoje venkova, o výzvě pro zájemce o značku HANÁ regionální produkt a výzvě pro hasiče. Dále 

informujeme o vyhlášení Programu podpory spolků – propagační akce MAS pro rok 2016 a přiblížíme Vám 

publikaci Cyklotoulky Moštěnkou.  Vydali jsme také nové číslo Zpravodaje MAS – Partnerství Moštěnka a 

připomínáme, že ve čtvrtek 3. března se v Roštění uskuteční Sněm Místní akční skupiny. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

  

  

Aktuality 

 

  

 

MZe vyhlásilo další kolo Programu rozvoje venkova 2014-20 

Ve 2. kole příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova 2014–2020 budou 

podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků 

za téměř 2,3 miliardy korun. MZe podpoří také investice na podporu energie 

z obnovitelných zdrojů. Na tuto část vyčlenilo 20 mil. korun. Příjem žádostí 

bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 3.–16. května 

2016. Dále byl zahájen příjem žádostí do nového opatření Lesnicko-

environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a Příjem žádostí o změnu 

zařazení do opatření Natura 2000 v lesích a lesnicko-environmentální 

opatření. Příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení bude ukončen 15. 3. 

2016. Více na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-aktuality. 

  

 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=24&article=1309
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=44&article=1308
https://www.szif.cz/cs/prv2014-aktuality


 

Vyhlášena výzva pro žadatele o značku HANÁ regionální produkt 

Do poloviny dubna je vyhlášena 14. Výzva k předkládání žádostí o udělení 

značky HANÁ regionální produkt pro místní výrobce, řemeslníky či 

zemědělce. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 15. 2. do 15. 

4. 2016. Certifikace výrobků se uskuteční 20. 4. 2016 od 10:00 hodin 

v salonku restaurace Záložna v Příkazech. Formulář žádosti o udělení značky 

HANÁ regionální produkt včetně příloh je k dispozici na webové 

prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné 

podobě v kanceláři MAS v Července, Svatoplukova 16, 784 01. 

 

 

Dotace pro dobrovolné hasiče na rok 2017 – příjem do dubna 2016 

Ministerstvo vnitra poskytuje dotace sborům dobrovolných hasičů na nákup 

dopravních automobilů, cisternových stříkaček a na stavbu požárních zbrojnic. 

Příjem žádostí pro rok 2017 probíhá do 30. 4. 2016. Sbory dobrovolných 

hasičů kategorie JPO II, JPO III a JPO V mohou žádat na nákup dopravního 

automobilu, rekonstrukci i novou stavbu hasičské zbrojnice s dotací 50 %. 

Jednotky JPO II a JPO III si mohou pořídit cisternové automobilové stříkačky 

s dotací až 70 %. Alokace na rok 2017 je pro Zlínský kraj 13,5 mil. Kč, pro 

Olomoucký kraj 16,5 mil. Kč. 

 

 

Program podpory spolků – propagační akce MAS 2016 

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka vypsala výzvu Programu 

podpory spolků pro místní spolky a sdružení z regionu. MAS podpoří vybrané 

žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce 

pořádané na jejím území v období květen – říjen 2016. Je možno žádat 

podporu ve výši 3–8 tisíc korun. Na své akci budou příjemci podpory 

propagovat MAS. Uzávěrka příjmu žádostí je 23. března 2016. 

 
 

  

 

Mikroregion Moštěnka vydal Cyklotoulky Moštěnkou 

Cyklotoulky vás z pohledu cyklisty provedou mikroregionem Moštěnka, po 

jeho jednotlivých obcích. U každé z nich se dozvíte střípky a zajímavosti z 

historie, něco o zvycích a tradicích místních obyvatel a nezapomnělo se ani 

na současnost. Tak neváhejte a pojeďte s námi! 
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