Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2020
Názov projektu: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19
Program (číselné označenie)1
Gestor programu (uvádza sa názov
príslušnej sekcie ministerstva kultúry)

6
sekcia ekonomiky

Podprogram (číselné označenie )1
Meno a priezvisko alebo názov
žiadateľa
Adresa trvalého pobytu, sídla alebo
miesta podnikania žiadateľa (ulica, číslo,
PSČ, obec)

6.2

Právna forma žiadateľa2:
IČO žiadateľa (právnické osoby, fyzické osoby –
podnikatelia) alebo dátum narodenia fyzickej
osoby - jednotlivca
Číslo registrácie žiadateľa3
Štatutárny orgán žiadateľa (meno a priezvisko,
funkcia)
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová
adresa)
Bankové spojenie (IBAN)

Celkový rozpočet projektu
v eurách: 540,- € x počet mesiacov v súbehu
Financovanie projektu z vlastných alebo iných
v eurách:
0
v 0 %:
zdrojov celkom
z toho vlastné zdroje
v eurách: 0
iné zdroje
v eurách: 0
Požadovaná dotácia
v eurách: 540,- € x počet mesiacov v súbehu
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa2

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa2

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa4

podpis žiadateľa4

Vysvetlivky:
1
Číselné označenie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle ministerstva kultúry.
2
Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.
3
Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do Registra a identifikátora právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci
4
Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou.

Popis projektu
Názov projektu: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19
Termín realizácie:
Miesto realizácie/lokalita
Zámery, ciele a výsledky
projektu (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos)

rok 2020
Slovenská republika
Program COVID PODPORA na odstránenie
ekonomických dopadov infekčného ochorenia na
sektor kultúry a kreatívneho priemyslu vyvolaného
koronavírusom SARS-CoV-2.

Cieľové skupiny (komu je projekt
určený)

pracovníci v kultúrno-kreatívnom priemysle

Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul)

-

Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo,
e-mailová adresa)

doplní systém z údajov

Celkový rozpočet projektu
Požadovaná dotácia

v eurách: 540,- € x počet mesiacov v súbehu
v eurách: 540,- € x počet mesiacov v súbehu

V ........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

Celkový rozpočet projektu
Názov projektu:
I.
Náklady (výdavky)

Požadovaná
dotácia
v eurách:
v eurách:
znižovanie
ekonomických 540,- € x počet mesiacov 540,- € x počet
dopadov v súvislosti s COVID- v súbehu
mesiacov v súbehu
19

II.

Celkový rozpočet

I. spolu:
Predpokladané výnosy
(príjmy)

x

II. spolu:
III. Vlastné zdroje
Iné zdroje

0
0
0

III. spolu:
Rozdiel I. - (II. + III.)

0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

V ........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

Čestné vyhlásenie
Žiadateľ (meno a priezvisko žiadateľa alebo obchodné meno žiadateľa):
ktorým je(právna forma):
s miestom podnikania/adresou trvalého pobytu:
IČO/dátum narodenia:
DIČ:
(ďalej len „žiadateľ“).
v rámci Schémy minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID-19 DM – 15/2020 (ďalej len „schéma“) týmto čestne vyhlasujem:
1. spĺňam definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“) v zmysle prílohy
I. Nariadenia Komisie č. 651/20141),
2. nenárokuje sa voči mne vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú
s vnútorným trhom,
3. že patrím/nepatrím2) do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa
článku 2 ods. 2 Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis3) a na tento účel
predkladám nasledovný zoznam podnikov, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik:

Obchodné meno/Názov
podniku

1

Úradný vestník Európske únie, L 187, 26.6.2014
Nehodiace sa prečiarknuť

2

3

Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24.12.2013

Sídlo/miesto podnikania

IČO

4. že mi bola/nebola poskytnutá minimálna pomoc/štátna pomoc za aktuálny fiškálny
rok 2020 a dva predchádzajúce fiškálne roky,
(ak bola, je potrebné vyplniť údaje v tabuľke pre kontrolu limitov minimálnej pomoci)

Poskytovateľ pomoci

Názov opatrenia

Výška pomoci

5. nežiadam v čase predloženia žiadosti o dotáciu o inú minimálnu/štátnu pomoc u iného
poskytovateľa. V prípade, že takúto žiadosť predložím v čase posudzovania žiadosti, budem
o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa,
6. vykonávam činnosti aj v ekonomických činnostiach určených štatistickou klasifikáciou
ekonomických činností SK NACE Rev. 2 pod sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ako sú
uvedené v prílohe č.2 schémy,
7. dotáciu sa zaväzujem použiť na vykonávanie činnosti v ekonomických činnostiach
určených štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2 pod sektor
kultúry a kreatívneho priemyslu a v prípade vykonávania aj ďalších ekonomických
činností mimo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu mám zabezpečené oddelené
sledovanie výdavkov,
8. som majiteľom bežného účtu (forma IBAN) č. ...........,
9. nebol som oprávnený žiadať o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Prvá
pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov4),
10. som zapísaný alebo som podal ku dňu podania žiadosti o dotáciu žiadosť o zápis do
evidencie iných profesionálov v kultúre v zmysle osobitných predpisov5,
11. nepodal som žiadosť v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 vyhlásenej dňa 18. 9. 2020
Fondom na podporu umenia,
12. nepodal som žiadosť v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2020 vyhlásenej dňa 15. 10. 2020
Fondom na podporu kultúry národnostných menšín,
13. nepoberal som dávku v nezamestnanosti6 v kalendárnom mesiaci, za ktorý si uplatňujem
nárok na dotáciu,
14. čistý príjem zo závislej činnosti a/alebo dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia
za kalendárny mesiac, za ktorý si uplatňujem nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu
ako 540,- eur,

4

www.pomahameludom.sk
§ 25d zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov
6
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
5

15. som do žiadosti o poskytnutie dotácie uviedol pravdivé, presné a úplné údaje7).

V ........................... dňa ...................................

7

odtlačok pečiatky žiadateľa

podpis žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa - podnikateľa

V prípade uvedenia poskytovateľa dotácie do omylu uvedením nepravdivých údajov môže žiadateľ svojim konaním naplniť
skutkovú podstatu trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

