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MAS Broumovsko

Od: Starosta <starosta@broumov-mesto.cz>
Odesláno: 20. září 2017 8:08
Komu: MAS Broumovsko
Předmět: RE: Výzva MAS - Souhlas se zařazením do náhradních projektů

Souhlasím se zařazením projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – chodník v ulici Kladská u KOH-
I-NOORU předloženého do výzvy MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I do seznamu náhradních projektů. 
 
Ing. Jaroslav Bitnar, starosta 
 

From: MAS Broumovsko [mailto:MAS.Broumovsko@broumovsko.cz]  
Sent: Wednesday, September 20, 2017 7:51 AM 
To: Starosta <starosta@broumov-mesto.cz> 
Subject: Výzva MAS - Souhlas se zařazením do náhradních projektů 
 
Vážený pane starosto, 
 
Vámi předložená žádost o podporu s názvem Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – chodník v ulici 
Kladská u KOH-I-NOORU, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006182, nemůže být z důvodu nedostatečné finanční 
alokace ve výzvě MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I zařazena do seznamu projektů doporučených k financování. 
Jestliže s tím budete souhlasit, tento projekt bude zařazen do seznamu náhradních projektů. Pokud Rada MAS 
schválí tento návrh Výběrové komise, bude žádost o podporu odeslána na Centrum pro regionální rozvoj, které 
provede závěrečné ověření způsobilosti. Poté Vám bude nabídnuta zbývající část alokace, která nebude vyčerpána 
projektem, který byl zařazen do seznamu projektů doporučených k financování. V tuto chvíli se jedná o 1 248 293,51 
Kč (zbývající část alokace) z původně požadovaných 1 853 200,28 Kč (celkové způsobilé výdaje projektu). Vzhledem 
k tomu, že budou žádosti o podporu ještě předány k výše zmíněnému závěrečnému ověření způsobilosti, které může 
změnit rozhodnutí MAS, nemusí být tato částka finální. Proto je nutné ze strany MAS zařadit projekt do seznamu 
náhradních projektů. 
 
Souhlasíte se zařazením projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – chodník v ulici Kladská u KOH-
I-NOORU předloženého do výzvy MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I do seznamu náhradních projektů? Pokud 
byste nesouhlasil se zařazením projektu do seznamu náhradních projektů, tento projekt by nebyl předán 
k závěrečnému ověření způsobilosti.  
 
V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit. 
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Michaela Machková 
 
Ing. Michaela Machková 
MAS Broumovsko+, z. s. 
Mobil: 737 207 534 
Tel: 491 521 281 
mas@broumovsko.cz 

 
 




