MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“
Registrační číslo výzvy MAS Vladař: 353/06_16_075/CLLD_15_01_146

Registrační číslo projektu
(dle systému MS2014+ / ISKP14+)

Název projektu

Žadatel

(dle podané žádosti a registrace projektu / žádosti v systému MS2014+ / ISKP14+)

Počet dosažených bodů

Pořadí projektu dle dosaženého počtu
bodů a maximalizace dopadu na
naplňování cílů SCLLD

(jméno žadatele / název žadatele)

(určuje se dle podmínek směrnice č. 01 „Interní postupy
MAS Vladař o.p.s – „Výběr projektů“, účinná a platná
dnem 28. 1. 2019)

(počet dosažených bodů dle splněných kritérií v rámci věcného hodnocení)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00
12748

Chodník - Žatecká, Holedeč
Celkový počet dosažených bodů: 75

bodů

Obec Holedeč

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00
12911

Chodník ke škole ve Valči
Celkový počet dosažených bodů: 75

bodů

Obec Valeč

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00
12912

Bezpečné zastávky Rvenice
Celkový počet dosažených bodů: 75

bodů

Město Postoloprty

3.

PZN.: Žádosti jsou seřazeny v pořadí dle získaného počtu bodů v rámci věcného hodnocení projektů / žádostí a dle pořadí podání žádosti do MS2014+. Originál podepsaného dokumentu je archivován v kanceláři
MAS Vladař.

Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz
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Registrační číslo výzvy MAS Vladař: 353/06_16_075/CLLD_15_01_146

Registrační číslo projektu
(dle systému MS2014+ / ISKP14+)

Název projektu

Žadatel

(dle podané žádosti a registrace projektu / žádosti v systému MS2014+ / ISKP14+)

Počet dosažených bodů

(jméno žadatele / název žadatele)

(určuje se dle podmínek směrnice č. 01 „Interní postupy
MAS Vladař o.p.s – „Výběr projektů“, účinná a platná
dnem 28. 1. 2019)

Obec Radonice

4.

(počet dosažených bodů dle splněných kritérií v rámci věcného hodnocení)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00
12778

Pořadí projektu dle dosaženého počtu
bodů a maximalizace dopadu na
naplňování cílů SCLLD

Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic
III/22417 a III/22423 v Radonicích
Celkový počet dosažených bodů: 70 bodů

PZN.: Žádosti jsou seřazeny v pořadí dle získaného počtu bodů v rámci věcného hodnocení projektů / žádostí a dle pořadí podání žádosti do MS2014+. Originál podepsaného dokumentu je archivován v kanceláři
MAS Vladař.

Seznam projektů potvrdil a zkontroloval: ing. Karel Honzl

Seznam projektů vyhotovil: p. Nipauerová

předseda Rozhodovací komise MAS

projektový manažer IROP MAS Vladař

podpis:

Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz
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Seznam je platný ode dne: 3. 6. 2020

