
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám patnácté číslo Infolistu My a svět roku 2012. I v tomto říjnovém čísle najdete aktuální 

informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. MAS-PM přijala ve své 8. výzvě celkem 7 žádostí o 

dotaci, z nichž 5, podaných místními zemědělci a potravináři, bylo podpořeno. Byla vyhlášena 6. výzva 

k předkládání žádostí o udělení značky HANÁ regionální produkt
®
 a na závěr bychom Vás chtěli pozvat na 

Velkou cenu Holešova ve vzpírání, která se koná 27. října 2012. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

MAS-PM v 8. výzvě programu LEADER vybrala 5 nových projektů 

MAS – Partnerství Moštěnka rozhodla v říjnu o rozdělení dalších více než 2,5 milionů 

korun z programu LEADER pro žadatele z regionu. Ve své osmé výzvě vybrala 5 ze 7 

předložených projektů a podpořila místní zemědělce a potravináře.  Agrodružstvo 

Roštění vytvoří nové ubytování na farmě, společnost Zámoraví  bude využívat 

rostlinných zbytků k výrobě tepla, společnost MG servis nakoupí novou technologii 

potravinářské výroby a zemědělci Jiří Dostál a Jaromír Dostál pořídí nový postřikovač 

a kolový nakladač. Devátou výzvu chystá MAS-PM vyhlásit v listopadu tohoto roku 

s plánovanou uzávěrkou příjmu žádostí v únoru 2013. Oblastmi podpory budou 

občanské vybavení a služby, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům a podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. 

  



 

Šestá výzva pro zájemce o značku „HANÁ regionální produkt
®“

 

MAS – Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Region 

HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě k prosperitě a 

Asociací regionálních značek vyhlašuje šestou výzvu k předkládání žádostí o udělení 

značky „HANÁ regionální produkt
®“

. Žádosti budou přijímány v pracovní dny 

v termínu od 1. 11. do 16. 11. 2012, certifikace výrobků proběhne 26. 11. 2012 a 

slavnostní předávání certifikátů se uskuteční 2. 12. 2012 u příležitosti Adventní 

slavnosti v Bílé Lhotě. V případě zájmu o další informace kontaktujte kancelář MAS.  

  

 

XVIII. Velká cena Holešova ve vzpírání 

V sobotu 27. října 2012 se v tělocvičně policejní školy v Holešově koná XVIII. Velká 

cena Holešova ve vzpírání a zároveň 16. Mezinárodní mistrovství Moravy – 

MORAVIA OPEN. Začátek je v 15:00 hodin. Předprogramem je soutěž žáků do 14 

let, která začne v 10:00 hodin. Účast přislíbili závodníci nejlepších českých a 

moravských klubů, ale i nejlepší závodníci ze Slovenska a Maďarska. 
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