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SCHV  ALOV  ACÍ  PROTOKOL
Č.J.:  MD-24603/2021-430/3

Rídfcí  orgán  schvaluje  podporu  pro  projekt:

Název  projektu:  Modernizace  měnírny  pro  trolejbusovou  dráhu  Mariánské

Lázně  a rekonstrukce  trakěního  vedení  pro  trolejbusovou  dráhu

Mariánské  Lázně

Registračnf  čfslo  žádosti: MD/24603/2021/430

Evidenčnf  číslo  projektu

v MS2014+:
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19  079/0000477

Žadatel: MĚSTSKÁ  DOPRAVA  Mariánské  Lázně  s.r.o.

Prioritní  osa: 1

Specifický  cíl:

Přfspěvek  z fondu:

Celkové  způsobilé  výdaje

(max.):

Celkové  způsobilé  výdaje

připadajfcí  na finanční

mezeru  oČiŠtěné  o přfjmy

dle  čl.  61 (inax.):

1.4

Fond  soudržnosti

52 928  191,77  Kč

52 928  191,77  Kě

Míra  podpory  ze

způsobilých  výdajů':
85,00  %

Příspěvek  Unie  (max.): 44 988  963,00  Kč

Konečné datum způsobilosti 3.  b. 2023
výdajů:

Tímto Schvalovacím protokolem  je vydáno  pověření  Odboru  fondů  EU  ŘO  OP Doprava  k vystavenď

podrobné  Specifikace  projektu  ktomuto  Schvalovacímu  protokolu  a zároveň  pověření

k řízenf  změn  podrobné  Specifikace  projektu.

' Mira  podpory  odpovídá  poměru  Přispěvek  Unie (max.)  a Celkových  způsobilých  výdajů  (max.),  uvedená hodnoía  rniry  podpory  je zaokrouhlena  na ďvě  deseíinná
misía a je ínďikativní.  Výpočeí  skuíečné  výše Příspěvku  Unie  v žádosíech o plaíbu  probíhá automaticky  v IS MS2014+.
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OPERAČNÍ  PROGRAM  DOPRAVA  2014  -  2020 MD-24603/2021-430/3

Podmfnky  schválení:

1)  Uzavření  Rái'ncové  smlouvy  o financování  projektu  se Státn'ím  fondei'n  dopravní

infrastruktuiy;

2)  DodrženfstálostioperacípodleNařízeníEwopskéhoparlai'nentuaRady(EU)č.1303/2013,

čl.  71, odst. 1.;

3)  Dodržování  příslušných  právnfch  a metodických  předpisů;

1 í) -O1- 2D22

V  Praze  dne

Mgr.  Martin  Kupka

ministr  dopravy
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 144854332-329678-
220111101110, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo dopravy

Datum vyhotovení doložky:
11.1.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Lukáš Svoboda

144854332-329678-220111101110

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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