
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám v pořadí devatenácté číslo Infolistu My a svět s aktuálními informacemi o dění v regionu MAS – 

Partnerství Moštěnka a jeho nejbliţším okolí. Vyhlásili jsme očekávanou 7. výzvu zaměřenou na vzhled obcí, 

ochranu kulturního dědictví a podporu podnikatelů v regionu. Známe výsledky hodnocení místních akčních 

skupin a známe také nové drţitele certifikátu „HANÁ regionální produkt®“. Vyšlo poslední číslo Zpravodaje 

venkova v tomto roce a ohlédneme se za Mistrovstvím ČR mladších ţáků ve vzpírání, které se letos konalo 

v Kurovicích. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

MAS vyhlašuje 7. výzvu programu LEADER 

MAS - Partnerství Moštěnka vyhlašuje 7. výzvu v rámci 15. kola Programu rozvoje 

venkova / LEADER. Ţadatelé mohou předkládat své projekty do fiche 1 "Pohledné 

vesnice – krásnější region", fiche 3 „Cesty k oţivení místních tradic“ a fiche 8 

„Podpora řemesel a ţivností – rozvoj podnikání“. Uzávěrka příjmu ţádostí je 2. února 

2012. Seminář k výzvě se uskuteční 15. prosince v Kostelci u Holešova a 10. ledna 

v Dřevohosticích. Manaţeři MAS jsou ţadatelům k dispozici ke konzultacím v 

kanceláři MAS nebo po telefonní domluvě. Více informací a všechny potřebné 

dokumenty k výzvě najdete na webových stránkách MAS-PM v sekci Program 

LEADER / Výzva č. 7. 

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=121


 

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 

Národní síť MAS ČR zveřejnila 5. prosince 2011 výsledky hodnocení místních 

akčních skupin v roce 2011, které získala na základě zákona o svobodném přístupu k 

informacím od Ministerstva zemědělství ČR. Naše MAS - Partnerství Moštěnka 

skončila celkově třetí. Nejlepšími MAS jsou Moravský kras a Posázaví. My se dělíme 

o třetí místo s Regionem Pošembeří. I díky tomuto příznivému hodnocení budeme mít 

pro rok 2012 vyšší finanční alokaci. 

 

 

Nové certifikáty „HANÁ regionální produkt®“ výrobcům potravin i krajce 

Dalších osm výrobců můţe označit své zboţí značkou „HANÁ regionální produkt®“ 

a zařadit se tak mezi 27 řemeslníků a výrobců nabízejících kvalitní a originální 

produkty z oblasti Hané. Z regionu MAS – Partnerství Moštěnka certifikáty nově 

získali Jiří Netopil z Ţalkovic pro Švestková povidla a Pekárna Přílepy pro Hanácké 

pečivo. Nejbliţší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční v dubnu 2012. 

MAS-PM poskytuje informace a bezplatné konzultace k předkládání ţádostí o udělení 

značky HANÁ regionální produkt®. 

  

 

Vyšlo dvanácté číslo Zpravodaje venkova 2011 

V 12. čísle roku 2011 si můţete přečíst: 

-       Premiér zařadil RUD na jednání vlády. Pojďme prosadit náš zákon! 

-       Národní síť MAS ČR zveřejňuje výsledky hodnocení leaderovských regionů 

2011 

-       Téma: Národní konference Venkov 2011: Venkov ví, jak se má rozvíjet, 

potřebuje k tomu ale peníze. Prčická výzva 

-       Rozhovor s Monikou Hienlovou, organizátorkou konference Venkov 2011: 

Venkov je velká příleţitost pro podnikání i mladé lidi 

-       Nová kniha o architektuře: Venkovské stavby 2011 

-       Aktuálně o venkovu: Chudé vesnice a menší města jiţ nadále nehodlají 

sponzorovat bohaté metropole. Nový ministr zemědělství Petr Bendl představil své 

priority. 

-       MMR vyhlásilo dotace na rok 2012: Na Program obnovy a rozvoje venkova 

(PORV) bude 180 milionů 
 

 

  

MAS-PM podpořila Mistrovství ČR mladších ţáků ve vzpírání 2011 

Z Programu podpory spolků – propagační akce MAS, 2. výzva, bylo podpořeno 

letošní Mistrovství ČR mladších ţáků ve vzpírání. Konalo se v polovině listopadu 

v Kurovicích, pořadatelem byl Sportovní klub policie Holešov spolu s TJ Holešov. 

Holešovští závodníci dosáhli historického úspěchu, kdyţ poprvé za 32 let existence 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=12&article=720
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=102&article=712
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=721
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=106&article=724


sportovního vzpírání ve městě vyhráli soutěţ druţstev. Překvapením bylo vítězství 

Laďky Pokorné, která v kategorii do 32 kg vytvořila český rekord v nadhozu 39 kg a 

porazila všechny kluky. 
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