Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
druhé číslo Infolistu My a svět v roce 2011 přináší aktuální informace o činnosti místní akční skupiny a aktivitách
probíhajících na území mikroregionů Moštěnka, Holešovsko a jejich nejbližším okolí. Naleznete v něm připomínku
uzávěrek některých aktuálních dotačních programů, pozvánku na seminář Krajského sdružení NS MAS Olomouckého kraje
a také pozvání na společenské akce, které Vám mohou zpříjemnit volný čas.

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
Aktuality
Některým dotačním programům se blíží termín uzávěrky
V měsíci únoru proběhne hned u několika dotačních programů termín uzavření příjmů žádostí.



Program obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj - uzávěrka 21. 2.
2011



Program obnovy venkova Olomouckého kraje - uzávěrka 25. 2. 2011



Program na podporu obnovy venkova Zlínského kraje - uzávěrka pro dotační titul č. 1
- 11. 2. 2011, pro dotační titul č. 2 - 31. 3. 2011



Program rozvoje venkova ČR (opatření III.2.2) - 28. 2. 2011

V Dřevohosticích se uskuteční seminář KS NS MAS OK
Ve čtvrtek 17. února 2011 od 9 do 17 hodin se uskuteční seminář/exkurze projektu Krajského
sdružení Národní sítě MAS ČR v Olomouckém kraji "Propojování místních akcí rozvoje
venkova" s názvem "Nové informace - infrastruktura - partnerství". Cílem akce je obeznámení
s projekty realizovanými v rámci PRV v oblastech Vzdělávání a informace a Obnova a rozvoj
vesnic - Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV. Zahájení proběhne na zámku v Dřevohosticích.
Před seminářem proběhne jednání KS NS MAS ČR OK.

Beňovský slivkošt 2011
V sobotu 19. 3. 2011 ve 14 hodin bude v Beňově v sokolovně zahájen Beňovský slivkošt výstava spojená s ochutnávkou slivovice, ovocných destilátů a likérů. Občerstvení a bohatý
doprovodný program (výstava ZŠ Beňov, fotografií, vystoupení TJ Sokol Beňov, hudba k
poslechu i tanci, tombola) jsou zajištěny. Poslední sběr vzorků se uskuteční 22. 2. 2011 od 15
do 17 hodin v knihovně, vyhodnocení vzorků pak 25. 2. 2011. Na Vaši účast se těší OÚ Beňov
a ČZS Beňov.

Pravčický košt slivovice 2011
V sobotu 26. 3. 2011 se od 14 hodin v areálu Pravčické a. s. a od 17 hodin v sokolně uskuteční
Pravčický košt slivovice. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno, k poslechu a tanci hrají
Hulíňané. Poslední příjem vzorků slivovice proběhne 28. 2. 2011 od 16 do 18 hodin v pravčické
pálenici. Na Vaši účast se těší Pěstitelská pálenice Pravčice, OÚ Pravčice a SDH Pravčice.
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