
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám první číslo Infolistu My a svět v roce 2012. Najdete zde opět aktuální informace z regionu MAS 

– Partnerství Moštěnka. Vyhlásili jsme očekávané 1. kolo Programu podpory spolků 2012, který letos rozdělí 

celkem 100 tisíc Kč. Některým dotačním titulům se v únoru blíží termín uzávěrky a to včetně 7. výzvy MAS-

PM. Na závěr najdete pozvánku na soutěž v uzlování v Mysločovicích. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

Vypsali jsme 1. kolo Programu podpory spolků 2012 

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka vyhlásila 1. kolo Programu podpory 

spolků – propagační akce MAS 2012 pro místní spolky z regionu. Žádat je možno o 

podporu ve výši 3 - 5 tisíc Kč na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové 

aktivity. Na své akci budou příjemci podpory propagovat MAS. Uzávěrka příjmu 

žádostí je 16. února 2012. 

  

 

Uzávěrka některých dotačních titulů již v únoru  

V měsíci únoru proběhne uzavření příjmu žádostí hned u několika dotačních titulů.  

 7. výzva MAS - Partnerství Moštěnka – uzávěrka 2. 2. 2012 

 podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní 

rozvoj – uzávěrka 17. 2. 2012 

 Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje – uzávěrka u 

dotačního titulu č.1 - 13. 2. 2012, u dotačního titulu č.2 - 30. 3. 2012 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=106&article=739
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=121&article=714


 Program obnovy venkova Olomouckého kraje – uzávěrka 24. 2. 2012 

  

 

Soutěž v uzlování 11. února v Mysločovicích 

Sbor dobrovolných hasičů v Mysločovicích pořádá 11. února 2012  v sále hasičské 

zbrojnice v Mysločovicích druhý ročník soutěže v uzlování. Soutěžit se bude 

v kategoriích: pětičlenná družstva – mladší žáci, starší žáci a jednotlivci – mladší žáci, 

starší žáci a soutěž prověří zdatnost ve vázání pěti druhů uzlů.  Účast družstev 

nahlaste do 6. 2. 2012. 
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