Do

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám v pořadí třetí číslo Infolistu My a svět roku 2012, ve kterém najdete informace o dění v regionu
MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším okolí. Ve čtvrtek 23. února se koná veřejné slyšení žadatelů
projektů podaných do 7. výzvy MAS-PM. Do Programu podpory spolků jsme přijali 41 žádostí a pro zájemce o
regionální značku HANÁ byla vyhlášena 4. výzva. V závěru Infolistu najdete pozvánky na Vlkošskou baňku a
Pravčický košt slivovice.
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Aktuality

Veřejné slyšení žadatelů projektů podaných do 7. výzvy
Ve čtvrtek 23. února 2012 se od 8 hodin koná v zasedací místnosti obecního úřadu
v Kostelci u Holešova veřejné slyšení 19 nových projektů, které prošly administrativní
kontrolou na MAS a kontrolou přijatelnosti. Každý projekt bude mít k dispozici cca 5
minut pro prezentaci, poté bude prostor pro dotazy výběrové komise. Výsledky budou
veřejně oznámeny po jednání programového výboru 24. února 2012.

41 zájemců se přihlásilo do 1. kola Programu podpory spolků 2012
Do 1. kola Programu podpory spolků 2012, který vyhlásila MAS-PM v rámci realizace
Strategického plánu LEADER IV.1.1. na podporu propagačních akcí MAS, se přihlásilo
41 zájemců, kteří požadují na své akce celkem 195.500 Kč. Jde tedy o téměř o
trojnásobný převis žadatelů. Žádosti prošly administrativní kontrolou na MAS a 23.

února vybere Programový výbor akce, které získají podporu.

Čtvrtá výzva pro zájemce o značku „HANÁ regionální produkt®“
MAS – Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionem
HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních
značek vyhlašuje čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ
regionální produkt®“. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 16. 4. do
23. 4. 2012, certifikace výrobků proběhne 26. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ v
Července. Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční 19. 5. 2012 u příležitosti
zahájení lázeňské sezóny, Lázně Skalka.

Vlkošská baňka – 6. ročník
V sobotu 24. března 2012 se ve vlkošské sokolovně od 13 hodin koná již 6. ročník
Vlkošské baňky – výstavy spojené s ochutnávkou slivovice a ovocných destilátů. Sběr
vzorků začne v sobotu 18. 2. 2012, poslední soutěžní vzorky mohou pěstitelé donést
do klubu seniorů ve středu 29. 2. 2012. Pořadatelé připravili občerstvení i bohatý
doprovodný program, hostem akce bude Petr Svoboda. Těšíme se na Vaši účast!

Pravčický košt slivovice
V sobotu 24. března 2012 se od 13 hodin koná v Pravčicích tradiční košt slivovice.
Součástí koštu jsou také farmářské trhy s domácí zabíjačkou a pro zájemce je
nachystána prohlídka Pálenice Pravčice a ochutnávka regionálních potravin. Výsledky
soutěže o nejlepší slivovici budou vyhlášeny v 17 hodin v místní sokolovně. Příjem
vzorků slivovice se koná každý pátek od 17. 2. - 9. 3. 2012 v době od 16 -18 hodin v
pravčické pálenici. Bohatá tombola a občerstvení jsou zajištěny, k poslechu a tanci
hrají Hulíňané. Srdečně Vás zvou pořadatelé!
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