Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám druhé číslo Infolistu My a svět v roce 2013. Najdete zde opět aktuální informace o
dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. V 9. výzvě MAS-PM pro žadatele k předkládání projektů
v rámci 18. kola PRV bylo přijato 44 žádostí. Byla vypsána 7. Výzva pro zájemce o značku HANÁ
®

regionální produkt a na závěr vás pozveme na 1. obecní ples v Horní Moštěnici, který spolu s obcí
Horní Moštěnice pořádají MAS – Partnerství Moštěnka a DSO mikroregionu Moštěnka.

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

Aktuality

V 9. výzvě přijala MAS-PM 44 žádostí o dotaci. Dvojnásobný převis
MAS - Partnerství Moštěnka přijala ve dnech 5. – 8. 2. 2013 ve své 9. výzvě
programu LEADER celkem 44 žádostí o dotaci. Součet požadované dotace
všech přijatých projektů je 17 277 048 Kč. Jednotlivé projekty projdou
kontrolou formálních náležitostí a administrativní kontrolou na MAS.
Programový výbor posoudí projekty a 21. 2. 2013 provede kontrolu
přijatelnosti na MAS. Veřejné slyšení, kde se projekty představí, se bude
konat 28. 2. 2013 od 8 hodin v Kostelci u Holešova, poté zasedne výběrová
komise. Výsledky 9. výzvy budou oznámeny 1. března 2013 po jednání
programového výboru.

Sedmá výzva pro žádosti o značku HANÁ regionální produkt

®

MAS Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS
Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě
k prosperitě a Asociací regionálních značek vyhlašuje 7. výzvu k předkládání
®

žádostí o udělení značky HANÁ regionální produkt . Žádosti budou přijímány
v pracovní dny od 11. 3. do 10. 4. 2013, certifikace výrobků proběhne 15. 4.
2013 v Července. Certifikáty budou slavnostně předány 1. 5. 2013 u
příležitosti Ekologických dnů v Olomouci.
1. obecní ples v Horní Moštěnici se koná 2. března 2013
V sobotu 2. března 2013 se od 20 hodin koná v kulturním domě v Horní
Moštěnici 1. obecní ples. K tanci a poslechu hraje Karel Caha – Band. Těšít
se můžete na vystoupení folklorního souboru, častušky, ohnivou šarádu nebo
bohatou tombolu. Kuchyně, bufet, míchané nápoje – Scholarest. Srdečně vás
zvou Obecní úřad Horní Moštěnice, MAS – Partnerství Moštěnka a DSO
mikroregionu Moštěnka.
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