
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme vám čtvrté číslo Infolistu My a svět v roce 2013. Opět zde najdete aktuální informace o 

dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. V 9. výzvě MAS-PM v rámci 18. kola PRV bylo 

k podpoře vybráno 22 nových projektů, polovina z těch, které byly do této výzvy podány. Do 10. 

dubna se mohou přihlásit zájemci o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ – je vyhlášena 7. 

výzva pro podávání žádostí. Informace o novém návrhu PRV 2014–2020 si můžete přečíst v novém 

Zpravodaji venkova a na závěr vás pozveme na Kostelecké chmelovárek – IV. ročník mezinárodního 

setkání amatérských sládků. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

Podporu z 9. výzvy získá 22 nových projektů 

MAS - Partnerství Moštěnka podpořila v 9. výzvě programu LEADER nakonec 

22 nových projektů. Jeden z žadatelů, který nemohl být kvůli zůstatku alokace 

podpořen plně, přistoupil na snížení dotace, a tím byla alokace MAS 2013 

plně pokryta. Podporu téměř 9,5 milionu korun si rozdělí 15 projektů na 

zlepšení občanského vybavení a služeb, 6 projektů nezemědělských 

podnikatelů a 1 projekt zemědělského družstva.  Šlo o poslední výzvu MAS-

PM v programovacím období EU 2007–2013. Tomu odpovídal i doposud 

největší počet podaných i podpořených projektů v rámci jedné výzvy.  

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=130&article=983


 

Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2013 

Hlavním tématem březnového Zpravodaje venkova je nový návrh Programu 

rozvoje venkova 2014–2020. Přečíst si můžete rozhovor s autorkou Druhé 

zlínské výzvy Janou Juřenčákovou, text Druhé zlínské výzvy a výběr z ohlasů 

k ní. A najdete zde také informace o PORV MMR 2013, o 19. ročníku Vesnice 

roku 2013 s uzávěrkou koncem dubna a další. 

 

 

Kostelecké chmelovek 2013 

V sobotu 16. března 2013 se v Kostelci u Holešova bude konat již IV. ročník 

mezinárodního setkání amatérských sládků – Kostelecké chmelovárek 2013. 

Přichystány jsou ochutnávky různých pivních stylů, ukázky surovin a zařízení 

pro výrobu piva nebo poradna pro zájemce o amatérské vaření piva. 
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