Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
osmé číslo Infolistu My a svět opět přináší aktuální informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho
nejbližším okolí. MAS-PM ve své 5. výzvě v programu LEADER přijala 23 žádostí o dotaci. Byla vypsána 2. výzva
k předkládání žádostí o udělení značky „Haná regionální produkt®“ a také zde najdete informaci o blížícím se termínu
otevření Venkovského turistického informačního centra v Dřevohosticích veřejnosti.
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Aktuality

MAS-PM přijala 23 projektů v 5. výzvě – převis je téměř dvojnásobný
MAS - Partnerství Moštěnka přijala ve dnech 10. – 13. května 2011 ve své 5. výzvě programu
Leader v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova celkem 23 žádostí o dotaci v celkové
požadované hodnotě dotací 13 055 796 Kč. Přijaté projekty projdou náležitými kontrolami a ve
středu 8. června se bude od 8:00 do 10:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kostelci
u Holešova konat veřejné slyšení za přítomnosti Výběrové komise. Výsledky 5. výzvy budou
oznámeny 9. června po jednání programového výboru. V 5. výzvě bude rozděleno celkem
7 000 000 Kč, tj. 70% alokace roku 2011.

Značka „HANÁ regionální produkt®“ – 2. výzva
MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek a jejím
regionálním koordinátorem MAS Moravská cesta 2. výzvu k předkládání žádostí o udělení
značky „Haná regionální produkt®“. Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 1. 6. do 15. 6.
2011 v kanceláři MAS – Partnerství Moštěnka v Kostelci u Holešova. Certifikace výrobků
proběhne 21. 6. 2011 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Července. Další

informace najdete na: http://domaci-vyrobky.cz/dokumenty/hana/informace.xml/regiony

Venkovské turistické informační centrum (VTIC) v Dřevohosticích se v červenci poprvé
otevře veřejnosti
Denně se v hlavní letní turistické sezoně veřejnosti otevře nové turistické infocentrum na
zámku v Dřevohosticích. Městys Dřevohostice úspěšně zažádal Olomoucký kraj o dotaci na
provoz infocentra v programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center
v Olomouckém kraji v roce 2011. Infocentrum bude propagovat především místní kulturní a
společenské akce a také zdejší region. Budou zde informace a propagační materiály o
mikroregionu Moštěnka, o MAS – Partnerství Moštěnka a MAS Podhostýnska a o spřátelených
regionech (z Polska jsou to gmina Turawa a Rudniki, ze Slovenska Místní akční skupin
Malohont). VTIC vzniklo díky projektu spolupráce Kraj pod Hostýnem ožívá, který spolu řešily
MAS-PM a MAS Podhostýnska.
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