
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám třinácté číslo Infolistu My a svět roku 2012, ve kterém najdete informace o dění 

v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším okolí. 26. – 27. září se v Olomouci koná 

konference „Občanská participace na venkově“, věnovaná zapojení občanů do veřejného života. 

Začátkem září již popáté zasedla certifikační komise značky HANÁ a vybrala další nositele tohoto 

regionálního značení místních výrobků. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nový program na 

osvojování schopností MAS, který je určený nepodpořeným nebo nově vznikajícím MAS. Do začátku 

října jsme prodloužili fotografickou soutěž pro děti. V závěru Vás pozveme na KOSTELECKOU 

TRAKTORIÁDU. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 

  

 

Aktuality 

  

 

Konference Občanská participace na venkově, 26. – 27. 9. 2012 

Ve středu 26. 9. 2012 a čtvrtek 27. 9. 2012 se ve Vlastivědném muzeu 

v Olomouci uskuteční konference Občanská participace na venkově. 

Konference bude zaměřena na občanskou participaci pohledem partnerů 

projektu UNIVES, na příklady dobré praxe zapojení občanů do veřejného 

života a na význam spolupráce v místní veřejné správě. Hostem konference 

bude prof. David Adamson (Centre For Regeneration Excellence Wales). 

Pozvánku a návratku najdete na webových stránkách  MAS-PM. 

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=880


 

K nositelům značky HANÁ regionální produkt
®
 se připojili noví výrobci 

Držitelé značky HANÁ regionální produkt® mezi sebe přijali sedm nových 

výrobců. Rozhodla o tom certifikační komise, která se sešla 6. září 2012 na 

obecním úřadě v Haňovicích. Počet regionální značkou certifikovaných 

řemeslných nebo uměleckých výrobků, potravin nebo zemědělských a 

přírodních produktů se na Hané rozrostl na 47. Z území MAS-PM byl nově 

certifikován Med z Přílepského lesa z Včelí farmy Říha. 

 

 

Nabízíme pomoc nově vznikajícím MAS v opatření PRV III.4.1. 

MAS - Partnerství Moštěnka nabízí pomoc nepodpořeným nebo nově 

vznikajícím místním akčním skupinám. Ministerstvo zemědělství nyní vyhlásilo 

nový program na osvojování schopností MAS v rámci opatření Programu 

rozvoje venkova III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. 

Seminář na MZe se uskuteční 4. prosince 2012. Příjem žádostí je od 6. do 12. 

února 2013 v rámci 18. kola na CP SZIF. 

 

 

Fotosoutěž pro děti prodloužena do 3. října 2012  

Fotosoutěž  "Poznáváme náš region" pro děti a mládež do 15 let včetně je 

prodloužena. Až 5 fotografií pořízených na území MAS - Partnerství Moštěnka 

(viz výčet obcí v pravidlech fotosoutěže) můžete do 3. října 2012 donést či 

zaslat poštou v elektronické verzi na CD nebo DVD nosiči do kanceláře MAS 

v Kostelci u Holešova (Kostelec u Holešova 58, 768 43). K nosiči, prosím, 

přiložte přihlášku. Soutěžní témata jsou: "Naše krajina", "Náš venkov a jeho 

akce" a "Naše stavby". 
 

 

 

KOSTELECKÁ TRAKTORIÁDA 2012 

V sobotu 29. září 2012 se od 10 hodin u hřiště pod lesem v Kostelci u 

Holešova koná KOSTELECKÁ TRAKTORIÁDA 2012. Soutěžit se bude ve 

třech kategoriích: malotraktor jedna náprava, malotraktor domácí výroba, 

malotraktor tovární výroba. Program začne v 9:00 registrací, v 10:00 bude 

závod zahájen a v 13:00 budou vyhlášeny výsledky. Občerstvení pro diváky 

zajištěno. V případě nepřízně počasí se akce ruší.  
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