Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme vám třetí číslo Infolistu My a svět v roce 2013, ve kterém najdete aktuální informace o dění
v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. V 9. výzvě MAS-PM k předkládání projektů v rámci 18. kola
PRV prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS 44 žádostí o dotaci. Na webu
NS MAS ČR najdete pravidelně aktualizované informace o činnosti sdružení místních akčních skupin
pracujících metodou LEADER. A na závěr vás pozveme na tradiční Beňovský slivkošt – výstavu a
posezení při již ohodnoceném kalíšku.
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Aktuality

Seznam přijatých žádostí a výše požadované dotace v 9. výzvě
MAS - Partnerství Moštěnka přijala ve své 9. výzvě programu LEADER
celkem 44 žádostí o dotaci, největší zájem o dotace je ve fichi 2, zaměřené na
občanské vybavení a služby. Jednotlivé projekty prošly kontrolou formálních
náležitostí a administrativní kontrolou na MAS, 21. 2. 2013 projekty posoudil
programový výbor a provedl kontrolu přijatelnosti na MAS. Žadatelé byli
vyzváni, aby do 25. 2. 2013 doložili některé chybějící upřesňující dokumenty
k žádostem. Veřejné slyšení žadatelů projektů 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.

Z webu NS MAS ČR
Na webových stránkách Národní sítě Místních akčních skupin České
republiky aktuálně najdete informace o dotacích z Evropské unie pro české
zemědělství na roky 2014 – 2020 a navýšení prostředků na kohezní politiku
na úkor rozvoje venkova (Méně peněz na program rozvoje), tiskovou zprávu o
jednání zástupců NS MAS ČR a SMO ČR o základních pravidlech fungování
MAS a zapojení obcí do jejich veřejné kontroly a dále např. zprávu o tom, že
sněmovnou prošel zákon o změně právní formy o.s. na o. p.s. Tento zákon se
dotkne také MAS, neboť většina z nich má formu občanského sdružení.
Beňovský slivkošt – sběr vzorků
V sobotu 23. března 2013 se v Beňově bude konat již tradiční Beňovský
slivkošt 2013 – výstava spojená s ochutnávkou slivovice, ovocných destilátů a
likérů. Sběr vzorků slivovice a likérů se koná každé úterý a čtvrtek do 28.
února 2013 v 15–17 hodin v místní knihovně. Množství doneseného vzorku je
0,33l. Na vaši účast se těší OÚ Beňov a ČSZ Beňov.
Připravila: Marie Tesařová
Tel.: 734 435 217
E-mail: marie.tesarova@smarv.cz
© 2013 MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.

