Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám čtvrté číslo Infolistu My a svět se zajímavými informacemi z území regionu MAS – Partnerství Moštěnka.
V tomto čísle naleznete výsledky jarní výzvy Programu podpory spolků – propagační akce MAS, informace ze SPOV OK a
zprávu o převzetí regionální značky HANÁ regionální produkt.

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.
Aktuality

Program podpory spolků v jarní výzvě podpoří 18 propagačních akcí
MAS – Partnerství Moštěnka podpořila v jarní výzvě Programu podpory spolků – propagační
akce MAS celkem 18 aktivit ve výši 100 000 Kč. Celkem bylo podáno 42 žádostí
s požadavkem 358 000 Kč. Výběrová komise při posuzování žádostí preferovala akce, které
mají největší dosah na region a jsou to akce regionálního významu, kterých se účastní
návštěvníci z okolních obcí. Program podpory spolků má slogan „Podporujeme místní akce pro
všechny obce“.

SPOV OK zvolil nového předsedu
Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje má nového předsedu – na volební valné
hromadě v Ústí na Hranicku se jím stal Leoš Hannig, starosta obce Vápenná na Jesenicku.
Místopředsedy spolku jsou Jiří Řezníček, starosta Tučína a Marta Husičková, starostka
Náměště na Hané. SPOV hodlá v nejbližší době prosazovat posílení rozpočtu krajského
Programu obnovy venkova na 60 milionů korun, navrhuje zvýšení podílu dotace v POV OK na
60 procent a také, aby nynější oblast podpory zaměřená na mikroregiony nebyla pouze

investiční.

Regionální značku HANÁ převzala MAS Moravská cesta
MAS Moravská cesta převzala po dohodě se sdružením Aktiv+ a předešlém pověření
certifikovaných výrobců koordinaci regionální značky HANÁ regionální produkt a byla přijata
jako již patnáctý člen Asociace regionálních značek. V rámci regionálního značení HANÁ byla
navázána spolupráce s dalšími místními skupinami v tomto regionu. Ta byla stvrzena podpisem
„Memoranda o spolupráci“, jehož ustavujícími členy je pět místních akčních skupin (jednou
z nich MAS – Partnerství Moštěnka), pět certifikovaných výrobců, dvě sdružení a dvě instituce.
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