Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
tentokrát s trošku delším odstupem Vám přinášíme v pořadí páté číslo Infolistu My a svět roku 2015.
Najdete v něm nejnovější informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším
okolí. Hned na začátku Vás informujeme o vyhlášené výzvě pro zemědělce a výzvě pro zájemce
o značku HANÁ regionální produkt, najdete zde informace o uskutečněné exkurzi Pečeckého
mikroregionu u nás a připravované exkurzi MAS-PM za poznáním do jižních Čech. Na závěr si
můžete připomenout letošní prázdniny poslechem příspěvku o mikroregionu Moštěnka v Českém
rozhlase Olomouc, který byl natočen poslední prázdninový den.
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Aktuality

Vyhlášeno 1. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova 2014-20
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1. kolo příjmů žádostí pro podnikatele
v zemědělství, lesnictví a potravinářství na projekty z operačního programu
Program

rozvoje

venkova.

Vyhlášeny

jsou

operace

Investice

do

zemědělských podniků, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro
lesní hospodářství a Podpora vývoje nových postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Žádosti budou
přijímány prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 29. 9. 2015 do 12. 10.
2015 do 13 hodin.

Vyhlášena výzva pro žadatele o značku HANÁ regionální produkt
Do konce října je vyhlášena 13. výzva k předkládání žádostí o udělení značky
®

„HANÁ regionální produkt “ pro místní výrobce, řemeslníky či zemědělce.
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2015.
Certifikace výrobků se uskuteční 9. 11. 2015 od 9:00 hodin v salonku Hotelu
Bouzov. Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt
®“včetně příloh je k dispozici v příloze, na webové prezentaci www.moravskacesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři
MAS v Července, Svatoplukova 16, 784 01.
Pečecký mikroregion navštívil Moštěnku
Ve dnech 18.–19. 9. 2015 navštívili mikroregion Moštěnka a MAS Moravskou
Bránu zástupci obcí z Pečeckého mikroregionu ze středních Čech. Cílem
vzdělávací exkurze bylo načerpání příkladů dobré praxe v oblasti kulturního
dědictví a životního prostředí. První den byl tematicky zaměřen na projekty
vykazující kulturní a historický potenciál. Druhý den byl v mikroregionu
Moštěnka připraven seminář k životnímu prostředí, byly představeny projekty,
které mikroregion v této oblasti realizoval a starosta Horní Moštěnice Ing.
Martínek seznámil účastníky exkurze s odpadovým hospodářstvím ve své
obci. Tečkou za setkáním byla návštěva kompostárny a praktická ukázka
kompostování.
Za poznáním do jižních Čech
Ve dnech 8. 10 – 9. 10. 2015 podnikneme exkurzi do jižních Čech, konkrétně
do Týna nad Vltavou a Milevska. Seznámíme se s řešením sociálních služeb
tamních obcí a neziskových organizací, se strategickým plánováním a
spoluprací DSO a centrálního města. V případě zájmu je možné se k naší
exkurzi ještě připojit. Zbývá pár volných míst.
Mikroregion Moštěnka se představil v Českém rozhlase Olomouc
Poslední srpnový den představili starosta obce Beňov a předseda
mikroregionu Ivo Pitner a manažerka mikroregionu Markéta Poláchová
Kropáčková mikroregion Moštěnka a jeho činnost v živě vysílaném pořadu
Českého

rozhlasu

Olomouc

Dobrá

rada. Odkaz

na

pořad

najedete

zde:http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/mikroregionmostenka-kraj-neopakovatelnych-zazitku--1528256.
.

Připravila: Marie Tesařová
Tel.: 734 435 217
E-mail: marie.tesarova@smarv.cz
© 2015 MAS - Partnerství Moštěnka, o.p. s.

