Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám šesté číslo Infolistu My a svět roku 2012 s aktuálními informacemi z regionu MAS – Partnerství
Moštěnka. Na podzim tohoto roku vyhlásíme 8. výzvu programu LEADER, která bude zaměřena na zemědělství
a agroturistiku. Zástupci MAS-PM budou koncem tohoto měsíce v Bruselu jednat o místních rozvojových
strategiích a hledat vhodné partnery pro realizaci mezinárodních projektů spolupráce a v závěru infolistu najdete
informace o uskutečněné návštěvě ministra zemědělství na Zlínsku.
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Aktuality

Na podzim 2012 vyhlásíme 8. výzvu
8. výzvu programu LEADER (v rámci 17. kola PRV) plánuje MAS-PM vyhlásit na
přelomu srpna a září 2012 tak, aby byla zúřadována do konce měsíce října.
Vyhlášeny budou fiche: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky (F4), Zemědělští
hospodáři – uspořádaná krajina (F5) a Pravidla moštárny – síla chuti (F6). Plánovaná
alokace pro tuto výzvu je cca 3 miliony Kč.

MAS-PM se koncem dubna zúčastní setkání MAS v Bruselu
Zástupci MAS-PM se ve dnech 27. – 28. dubna 2012 zúčastní setkání MAS v Bruselu,
které pořádá ENRD – European Network for Rural Development. Účastnící setkání
budou diskutovat o místních rozvojových strategiích a předávat své zkušenosti na
úrovni EU. MAS zde budou také prezentovat své záměry pro přípravu mezinárodních
projektů a hledat mezinárodní partnery pro další spolupráci.

Ministr zemědělství se na Zlínsku setkal se zástupci venkova
Začátkem dubna se uskutečnila dvoudenní návštěva ministra zemědělství na Zlínsku.
Během ní se setkal se starosty a zástupci místních akčních skupin v Holešově a
navštívil Zemský hřebčinec v Tlumačově, vinařství Vaďura Polešovice a společnost
VOMA v Uherském Hradišti. Na setkání v Holešově ministr uvedl, že podporu obcí a
zemědělců nelze jednoznačně oddělovat a do budoucna se bude usilovat o mnohem
větší provázání projektů a společné zapojení všech aktérů do jejich realizace. Jako
důležité vnímal i posílení spolupráce MASek s obcemi.
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