CHECK LIST PRE ŽIADATEĽOV

P. Č.
PRÍLOHY

ŽIADATEĽ
PREDLOŽIL/NEPREDLOŽIL
PRÍLOHU

ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH

POZNÁMKY

Prílohy Výzvy
Písomne a elektronicky, alebo www.slovensko.sk
(kvalifikovaný elektronický podpis).

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie (vrátane opisu projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tejto Výzvy)

Príloha č. 2

Formulár EUREKA PROJEKT FORM v anglickom jazyku (spracujú spoločne obaja žiadatelia pre celý spoločný projekt)

Príloha č. 3

Kalkulácia nákladov na riešenie projektu (podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 tejto Výzvy)

Písomne a elektronicky, alebo www.slovensko.sk
(kvalifikovaný elektronický podpis).

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov

Písomne a elektronicky, alebo www.slovensko.sk
(kvalifikovaný elektronický podpis).

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie
Príloha č. 1
Príloha č. 2 a)
Príloha č. 2 b)
Príloha č. 3
Príloha č. 4

Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať a číslo účtu
Preukázanie existencie platných zmluvných vzťahov slovenského žiadateľa so zahraničným partnerom, ktoré súvisia s realizáciou projektu a týkajú sa − duševného
vlastníctva a používania know-how, ktoré projektoví partneri vlastnili ešte pred realizáciou projektu
Preukázanie existencie platných zmluvných vzťahov slovenského žiadateľa so zahraničným partnerom, ktoré súvisia s realizáciou projektu a týkajú sa − zmluvy
ohľadom duševného vlastníctva a použitia know-how, ktoré bude vytvorené počas realizácie projektu
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov − nie staršie ako 3 mesiace
Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. − nie staršie ako 3
mesiace

Príloha č. 5

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. − nie staršie ako 3 mesiace

Príloha č. 6

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia v zmysle § 8a, bod 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. − nie staršie ako 3 mesiace

Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č.
523/2004 Z. z. − nie staršie ako 3 mesiace
Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. − nie staršie ako 3 mesiace
Potrvdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. − nie
staršie ako 3 mesiace
Potrvdenie zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s., že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. − nie
staršie ako 3 mesiace
Potrvdenie Union zdravotnej poisťovne, a. s., že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného v zmysle § 8a) ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. − nie
staršie ako 3 mesiace
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že na projekt, na ktorý žiada dotáciu, nečerpá pomoc z iných verejných zdrojov
Čestné vyhlásenie, že nie je podnikom v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach 2014/C
249/01
Čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom

Vo forme IBAN.

Môže byť ako jedna príloha.

Ďalej len "zákon č. 523/2004 Z. z".

Príloha č. 15

Prehľad o doteraz poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de minimis aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci pre účely posúdenia
kumulácie pomoci

Príloha č. 16

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že ani on a ani iný zahraničný žiadateľ nemajú spoločného vlastníka a nie sú majetkovo prepojení

Príloha č. 17

Zoznam slovenských spolupracujúcich organizácií a k ním prislúchajúcich členov riešiteľského kolektívu

Príloha č. 18

Doklady preukazujúce zmluvu o spolupráci a úprave vlastníckych vzťahov k poznatkom a výsledkom projektu a práv na ich využívanie, pokiaľ sa na riešení projektu
na slovenskej strane podieľa viacero účastníkov

Príloha č. 19

Zmluva o spolupráci a úprave vlastníckych vzťahov k poznatkom a výsledkom projektu a práv na ich využívanie, podpísaná všetkými slovenskými účastníkmi
podieľajúcimi sa na riešení projektu a zoznam všetkých slovenských účastníkov obsahujúci: meno a priezvisko, tituly, pracovné zaradenie, úloha pri riešení
projektu, počet ostatných osôb zúčastnených na riešení projektu, celkový počet osôb zúčastnených na riešení projektu

Ak relevantné
Žiadateľ predkladá ak sa bude na SK strane zúčastnovať
viac účastníkov na riešení projektu.

Príloha č. 20

Informácie o partnerskej zahraničnej organizácii, najmä: názov partnerskej organizácie, adresa partnerskej organizácie, zoznam členov riešiteľského kolektívu
partnerskej organizácie, meno, priezvisko zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu partnerskej organizácie

Môže byť súčasťou žiadosti, prípadne prílohy č. 2.

Príloha č. 21

Doklady preukazujúce zabezpečenie vlastných zdrojov alebo iných na realizáciu projektu, napríklad úverový prísľub banky alebo výpis z účtu banky žiadateľa

SIEA overuje pomocou IS SEMP.

Prílohy Schémy
Príloha č. 1

Modelové vyhlásenie MSP

Overenie žiadosti zo strany vykonávateľa (SIEA) prostredníctvom verejne dostupných registrov
1.

Výpis z Obchodného registra SR alebo iného obchodného registra − ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra

žiadateľ nepredkladá prílohu

2.

Doklad, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora

žiadateľ nepredkladá prílohu

3.

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa, IČO žiadateľa, ak bolo pridelené, meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľa, označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný

žiadateľ nepredkladá prílohu

4.

Prehľad o doteraz poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de minimis aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci pre účely posúdenia
kumulácie pomoci prostredníctvom informačného systému pre evidenciu a monitoring štátnej pomoci (IS SEMP)

žiadateľ predkladá prílohu č. 17

