Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám čtvrté číslo Infolistu My a svět roku 2012. V tomto únorovém čísle opět najdete aktuální
informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. MAS-PM přijala ve své 7. výzvě celkem 20 žádostí o
dotaci, z nichž 18 bylo podpořeno. Známe propagační akce MAS z 1. kola Programu podpory spolků 2012 ,
které byly vybrány k podpoře a na závěr bychom Vás chtěli pozvat na Beňovský slivkošt 2012 .
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Aktuality

MAS-PM v 7. výzvě programu LEADER vybrala 18 nových projektů
MAS – Partnerství Moštěnka rozhodla koncem února o rozdělení dalších více než 9
milionů korun z programu LEADER pro místní žadatele. Ve své sedmé výzvě vybrala
18 z 20 předložených projektů. Do oblasti podpory úpravy veřejných prostranství bylo
úspěšně podáno 9 žádostí o dotaci, v oblasti zaměřené na ochranu kulturního dědictví
získají podporu 2 akce a MAS podpořila také sedm projektů na podporu řemesel a
živností. Další 8. výzva se chystá na podzim a vyhlášena v ní budou opatření na
podporu a rozvoj podnikání v cestovním ruchu, na modernizaci zemědělských
podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

Program podpory spolků 2012 – podpořené žádosti v 1. kole
MAS – Partnerství Moštěnka v polovině února přijala celkem 41 žádostí na podporu
místních akcí v celkové výši požadované dotace 195.500 Kč. Žádosti prošly

administrativní kontrolou na MAS a 23. února 2012 odsouhlasil Programový výbor
MAS-PM akce, které získají podporu, a posílení alokace pro 1. kolo programu na
85.000 Kč. Celkem tak bude podpořeno 20 žádostí v souhrnné výši dotace 85.000 Kč.
Pro 2. kolo programu podpory spolků 2012 (podzim/zima 2012) zůstává částka
15.000 Kč.

Beňovský slivkošt 2012
V sobotu 10. března 2012 se v Beňově od 14.00 hodin uskuteční Beňovský slivkošt
2012 – výstava spojená s ochutnávkou slivovice, ovocných destilátů a likérů. Můžeme
se těšit na posezení při ohodnoceném kalíšku (hodnocení vzorků proběhlo 24. února
2012), vyhlášení vítězů a výstavu obecních fotografií. K tanci i poslechu hraje hudba
pana Caletky, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny. Na Vaši účast se těší OÚ
Beňov a ČSZ Beňov.
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