Príloha č. 1

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Žiadosť o poskytnutie dotácie na minimálnu pomoc zvyšovania energetickej účinnosti
distribúcie tepla v Bratislavskom kraji
Dátum doručenia žiadosti:
(miesto pre úradný záznam)

Názov projektu
Žiadateľ
(názov)

Adresa sídla žiadateľa
(ulica, číslo, PSČ, obec)

Právna forma žiadateľa
IČO
(právnické osoby,
fyzické osoby - podnikatelia)

Číslo registrácie IČ DPH
Štatutárny orgán žiadateľa
(meno a priezvisko, funkcia)

Kontaktná osoba
(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail)

Bankové spojenie
(číslo samostatného účtu,
banka, kód - numerický, swiftový)

Celkový rozpočet (EUR)
Spolufinancovanie (EUR)
Suma požadovanej dotácie (EUR)
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ......................................... dňa .............................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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Názov projektu: (max. 160 znakov)
Skratka projektu: (max. 10 znakov – veľké písmena)
Žiadateľ :
- Obchodný názov: (neskrátený)
- Adresa: (ulica, číslo, PSČ, miesto)
- Štatutárny orgán: (meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail))
- Kontaktná osoba:(meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail)
- SK NACE:
Termín riešenia:

/

(mesiac, rok)

Veľkosť podniku:
(uvedie sa veľkosť podniku podľa definície MSP – príloha č. 1 Schémy minimálnej pomoci
na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (schéma
pomoci de minimis); Schéma DM – 15/2018)
Cena riešenia celkom: (v EUR)
z toho
- oprávnené náklady:
- vlastné zdroje:
- dotácia:

------------------------------------------------------- (Nová strana) ---------------------------------------------------------

Popis Projektu
1. Stručný popis projektu
V stručnej forme sa uvedú základné údaje o projekte , či ide o výstavbu/rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu
rozvodov tepla, použité materiály, predpokladané postupy, zdôvodnenie, prečo je vhodné projekt realizovať.
Uvedú sa hlavné položky pre identifikáciu oprávnených výdavkov vrátane ich ocenenia.

2. Spotreba energie, bilančné údaje
Uvedie sa priemerné množstvo tepla dodávané do rozvodov pred realizáciou projektu za minimálne jeden kalendárny
rok, najviac štyri kalendárne roky, predpokladané zníženie spotreby tepla na vstupe do rozvodu vztiahnuté na dodávku
tepla koncovým odberateľom za rovnaké bilančné obdobie. Vyčísli sa plánované percentuálne zvýšenie účinnosti
rozvodu tepla.
Určí sa úspora primárnych energetických zdrojov (zníženie primárnej energetickej spotreby) vyjadrená v MWh
dosiahnutá prostredníctvom realizácie projektu v porovnaní s rokom 2018 a ak bolo použité iné bilančné obdobie ako
jeden kalendárny rok aj v porovnaní s priemerom za použité bilančné obdobie.
Uvedie sa investičná náročnosť na predpokladanú ročnú úsporu tepla na vstupe do rozvodov tepla v EUR/MWh
v porovnaní s rokom 2018 a ak bolo použité iné bilančné obdobie ako jeden kalendárny rok aj v porovnaní s priemerom
za použité bilančné obdobie.
V nadväznosti na úsporu primárnych energetických zdrojov sa vyčísli zníženie emisií skleníkových plynov a zníženie
znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak je to relevantné.

3. Harmonogram projektu
Uvedie sa stručný popis časového priebehu výkonu realizácie projektu.
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V ......................................, dňa ...............................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so spracovaním, zverejnením a poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na účely podania a posúdenia žiadosti, poskytnutia dotácie, zverejnenia údajov
v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

V ......................................, dňa ...............................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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