Príloha č. 3 Výzvy KV_R_01/2018 - Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera

Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera
Operačný program:

Výskum a inovácie

Prioritná os:

3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ:

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")
313000J874

Národný projekt:
Kód projektu v ITMS 2014+:
Realizátor projektu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99, Slovenská
republika

Teritoriálna oprávnenosť:

MRR – menej rozvinuté regióny
VRR – rozvinutejšie regióny

Hlavná aktivita:

1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch
2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK

Podaktivita:
Typ odbornej činnosti:

1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
2.2 Stimulácia inovačného procesu v BSK s využitím výstupov kreatívneho priemyslu

B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Schéma štátnej pomoci de minimis:
Schéma DM -1/2018 v znení Dodatku č.1
Zverejnená:
Obchodný vestník 124/2018
Kód výzvy KV:

KV_R_01/2018

Odvetvie kreatívneho priemyslu:

REKLAMA A MARKETING

Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o
kreatívny voucher:

1.Identifikácia oprávneného žiadateľa
Údaje o žiadateľovi /podniku
Právnická osoba

Základná charakteristika žiadateľa:

NÁZOV

Obchodné meno:

Dátum zahájenia podnikateľskej
činnosti:

Právna forma:

IČO:

Typ podniku podľa Vyhlásenia na
kvalifikovanie sa ako MSP (príloha
č.3 tejto žiadosti):
Bol podnik identifikovaný ako
podnik v ťažkostiach (príloha č.4
tejto žiadosti):

DIČ:
1 zo 3 možností
(samostatný/prepojený/
partnerský)

ÁNO / NIE

IČ DPH:

Kategória podniku podľa
Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako
MSP (príloha č.3 tejto žiadosti):
Výška prijatej pomoci de minimis
ku dňu predloženia žiadosti (príloha
č.2 tejto žiadosti):

1 zo 4 možností
(mikro/malý/stredný/veľký)

XXXXX EUR

MSP je prevádzkovaný osobou/osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Definícia: Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac
ako 50 %-ný podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov,
seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím.

MSP predkladá podnikateľský plán v rozsahu stanovenom pre prílohu č. 5 tejto žiadosti
V prípade, že žiadateľ ešte nezostavoval účtovnú závierku.

Adresa sídla žiadateľa
Korešpondenčná adresa

ÁNO / NIE

ÁNO / NIE

Štatutárny orgán
Celkový počet členov štatutárneho
orgánu žiadateľa:
Členovia štatutárneho orgánu:

Konanie menom
žiadateľa:

1. člen štatutárneho orgánu
2. člen štatutárneho orgánu
3. člen štatutárneho orgánu

Povinný podpis žiadosti
Povinný podpis žiadosti
Povinný podpis žiadosti

4. člen štatutárneho orgánu

Povinný podpis žiadosti

2.Predmet Žiadosti
Stručný popis zámeru (max.500 znakov)

Termín ukončenia
projektu:

Termín začiatku realizácie projektu:

Budúci realizátor
Je povinnou súčasťou predkladanej žiadosti Príloha č.8 - Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (oprávneného
realizátora)?

Obchodné meno budúceho
realizátora:

ÁNO / NIE

DIČ budúceho
realizátora:

Výška požadovanej pomoci
Celková cena projektu podľa
cenového prieskumu ( podľa prílohy
č.6 tejto žiadosti):

xxxxxxxx EUR

Požadovaná hodnota Kreatívneho vouchera
KV/predpokladaná výška pomoci (50% z
celkovej ceny projektu):

xxxxxxxx EUR

IBAN žiadateľa pre preplatenie
kreatívneho vouchera:

3.Kontaktná osoba
Osoba poverená komunikáciou vo vzťahu k NP PRKP – poverený
zamestnanec žiadateľa o KV:

titul, meno a priezvisko
E-mail:
Telefón:

4.Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok účasti v Schéme na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu v znení Dodatku č.1 DM - 1/2018 a ostatné povinné súhlasy a vyhlásenia žiadateľa vo vzťahu k implementácii NP PRKP
č.
Vyhlásenia

Text povinného vyhlásenia

Poskytnutie Vyhlásenia

1.

Vyhlasujem, že žiadateľ, ako právnická osoba spĺňa definíciu MSP, ku dňu podania tejto žiadosti, v zmysle
definície uvedenej v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

ÁNO, vyhlasujem

2.

Vyhlasujem, že žiadateľ ako právnická osoba, nebol, ku dňu podania tejto žiadosti, právoplatne odsúdený v
zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

ÁNO, vyhlasujem

3.

Vyhlasujem, že žiadateľ, ako právnická osoba nemá, ku dňu podania tejto žiadosti, evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

ÁNO, vyhlasujem

4.

Vyhlasujem, že voči žiadateľovi, ako právnickej osobe nie je, ku dňu podania tejto žiadosti, vedené konkurzné
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku.

ÁNO, vyhlasujem

5.

Vyhlasujem, že voči žiadateľovi, ako právnickej osobe nie je, ku dňu podania tejto žiadosti, vedený výkon
rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a/alebo zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ÁNO, vyhlasujem

6.

Vyhlasujem, že žiadateľ, ako právnická osoba, neporušila, ku dňu podania tejto žiadosti, zákaz nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich piatich rokoch.

ÁNO, vyhlasujem

7.

Vyhlasujem, že v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami žiadateľovi, ako právnickej osobe, nebola, ku
dňu podania tejto žiadosti poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by
došlo k prekročeniu maximálnej výšky pomoci v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie podpory v rámci
Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis).

ÁNO, vyhlasujem

8.

Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc nebude použitá v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa pomoc v súlade s
ustanovením článku 1 ods. 1 Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov
107 a 108 Zmluvy o založení EÚ na pomoc de minimis,
Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013, s. 1 – 8 (ďalej len „Nariadenie komisie (EÚ) č.
1407/2013“) nevzťahuje a to:
a) v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa
menia nariadenia Rady (ES) č.
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 21);
b) v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
c) v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
i. ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov
alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,
ii. ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
d) na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej
s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami
súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
e) v prípade pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

ÁNO, vyhlasujem

9.

Vyhlasujem, že žiadateľ, ako právnická osoba, nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný
podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia komisie (EÚ) 1407/2013. V opačnom prípade predložím údaje o
prijatej pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho
roku, za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s mojim podnikom tvoria jediný podnik, a to aj od iných
poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.

ÁNO, vyhlasujem

10.

Vyhlasujem, že žiadateľ, ako právnická osoba, má, ku dňu predloženia tejto žiadosti, vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom.

ÁNO, vyhlasujem

11.

Vyhlasujem, že sa voči žiadateľovi, ako právnickej osobe sa neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe
rozhodnutia Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným
trhom.

ÁNO, vyhlasujem

12.

Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc nebude použitá na neoprávnené činnosti, ktoré vylučuje Schéma na
podporu rozvoja kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) - a to :
a) na odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární;
b) na podporu tzv. komerčných zariadení cestovného ruchu;
c) na investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k
smernici 2003/87/ES10;
d) na výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;
e) na investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich
nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na
životné prostredie.

ÁNO, vyhlasujem

13.

Vyhlasujem, že žiadateľ, ako právnická osoba, nie je podnikom v ťažkostiach v súlade s článkom 3, ods. 3d)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 to 17. decembra 2013 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti, a
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006, podnikom v ťažkostiach, tak ako je definovaný v Usmernení o
štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie
2014/C249/01).

ÁNO, vyhlasujem

14.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé a boli poskytnuté
slobodne.

ÁNO, čestne vyhlasujem

5. Nepovinné súhlasy a vyhlásenia žiadateľa vo vzťahu k implementácii NP PRKP
č. súhlasu

Text nepovinného súhlasu / vyhlásenia

Poskytnutie súhlasu

1.

Súhlas na zasielanie marketingových informácií
Týmto
udeľujem SIEA súhlas na zasielanie marketingových informácií a noviniek o službácha aktivítách Národného
projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód ITMS2014+ : 313000J874, a to
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v tejto žiadosti. Súhlas je udelený do roku
2028 a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu vytvorme@siea.gov.sk alebo
zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu SIEA.

ÁNO, súhlasím /
NIE, nesúhlasím

Súhlas so zhotovovaním obrazovo-zvukových záznamov udeľovaný osobou oprávnenou konať v mene
žiadateľa vo vzťahu k NP PRKP
Týmto udeľujem SIEA súhlas na použitie môjho mena a priezviska (a/alebo obchodného mena), vyhotovenie
a/alebo použitie mojich podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovozvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby, v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
2.

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, za účelom preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou Národného

ÁNO, súhlasím /
NIE, nesúhlasím

projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Operačný program Výskum a Inovácie, kód
ITMS2014+: 313000J874, v zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na realizáciu NP PRKP (ďalej len „Súhlas“). Súhlas je udelený do roku 2028 a je možné ho kedykoľvek odvolať
zaslaním žiadosti na emailovú adresu vytvorme@siea.gov.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na
korešpondenčnú adresu SIEA.
Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb žiadateľa sú obsiahnuté v Prílohe č. 1 Žiadosti o KV

6. Zoznam povinných príloh k žiadosti
Príloha č. 1 Žiadosti o KV - Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb
Príloha č. 2 Žiadosti o KV - Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie
Príloha č. 3 Žiadosti o KV - Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Príloha č. 4 Žiadosti o KV - Test podniku v ťažkostiach
Príloha č. 5 Žiadosti o KV - Podnikateľský plán (ak relevantné)
Príloha č. 6 Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky
Príloha č. 7 Žiadosti o KV - Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

7.Podpisy štatutárneho orgánu
Člen štatutárneho orgánu:

V (miesto podpisu) :
Dňa:

Titul pred/krstné meno/priezvisko/titul za

PODPIS v.r.:
Člen štatutárneho orgánu:

V (miesto podpisu) :
Dňa:

Titul pred/krstné meno/priezvisko/titul za

PODPIS v.r.:
Člen štatutárneho orgánu:

V (miesto podpisu) :
Dňa:

Titul pred/krstné meno/priezvisko/titul za

PODPIS v.r.:

Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera
Operačný program:
Prioritná os:
Špecifický cieľ:
Národný projekt:
Kód projektu v ITMS 2014+:
Realizátor projektu:

Výskum a inovácie
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")
313000J874
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99, Slovenská
republika

MRR – menej rozvinuté regióny
VRR – rozvinutejšie regióny
1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch
Hlavná aktivita:
2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
Podaktivita:
2.2 Stimulácia inovačného procesu v BSK s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
Typ odbornej činnosti:
B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Schéma štátnej pomoci de minimis:
Schéma DM -1/2018 v znení Dodatku č.1
Zverejnená:
Obchodný vestník 124/2018
Teritoriálna oprávnenosť:

Kód výzvy KV:
Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o
kreatívny voucher:

KV_R_01/2018

Odvetvie kreatívneho priemyslu:

REKLAMA A MARKETING

1.Identifikácia oprávneného žiadateľa
Údaje o žiadateľovi /podniku
Fyzická osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť

Základná charakteristika žiadateľa:

Meno, priezvisko, tituly žiadateľa - Osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa vo vzťahu k NP PRKP
E-mail:

Telefón:
Obchodné meno:
Forma podnikania žiadateľa:

Dátum zahájenia podnikateľskej
činnosti:

Dátum narodenia:
DIČ:
Typ podniku podľa Vyhlásenia na
kvalifikovanie sa ako MSP (príloha
č.3 tejto žiadosti):

IČO / IČ:

IČ DPH:

1 zo 3 možností
(samostatný/prepojený/
partnerský)

Bol podnik identifikovaný ako
podnik v ťažkostiach (príloha č.4
tejto žiadosti):

ÁNO / NIE

Kategória podniku podľa
Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako
MSP (príloha č.3 tejto žiadosti):

1 zo 4 možností
(mikro/malý/stredný/veľký)

Výška prijatej pomoci de minimis
ku dňu predloženia žiadosti (príloha
č.2 tejto žiadosti):

XXXXX EUR

MSP je prevádzkovaný osobou/osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Definícia: Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac
ako 50 %-ný podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov,
seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím.

MSP predkladá podnikateľský plán v rozsahu stanovenom pre prílohu č. 5 tejto žiadosti
V prípade, že žiadateľ ešte nezostavoval účtovnú závierku.

ÁNO / NIE

ÁNO / NIE

Korešpondenčná adresa
Adresa trvalého bydliska
Miesto podnikania žiadateľa

2.Predmet Žiadosti
Stručný popis zámeru (max.500 znakov)

Termín začiatku realizácie projektu:

Termín ukončenia

Budúci realizátor
Je povinnou súčasťou predkladanej žiadosti Príloha č.8 - Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (oprávneného
realizátora)?
Obchodné meno budúceho
realizátora:

ÁNO / NIE

DIČ budúceho
realizátora:

Výška požadovanej pomoci
Celková cena projektu podľa
cenového prieskumu ( podľa prílohy
č.6 tejto žiadosti):

xxxxxxxx EUR

Požadovaná hodnota Kreatívneho vouchera
KV/predpokladaná výška pomoci (50% z
celkovej ceny projektu):

xxxxxxxx EUR

IBAN žiadateľa pre preplatenie
kreatívneho vouchera:

3.Kontaktná osoba
titul, meno a priezvisko
Osoba poverená komunikáciou vo vzťahu k NP PRKP :

E-mail:
Telefón:

4. Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok účasti v Schéme na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu v znení Dodatku č.1 DM - 1/2018 a ostatné povinné súhlasy a vyhlásenia žiadateľa vo vzťahu k implementácii NP PRKP
č.
Vyhlásenia

Text povinného vyhlásenia

Poskytnutie Vyhlásenia

1.

Vyhlasujem, že ako fyzická osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť, spĺňam definíciu MSP ku dňu
podania tejto žiadosti v zmysle definície uvedenej v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

ÁNO, vyhlasujem

2.

Vyhlasujem, že ako fyzická osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť som, ku dňu podania tejto
žiadosti, nebol/a právoplatne odsúdený/á za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný
trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, resp. že sa na mňa
hľadí, akoby som nebol/a odsúdený/á v zmysle ustanovenia § 92 a/alebo ustanovenia § 93 zákona č. 300/2005
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

ÁNO, vyhlasujem

3.

Vyhlasujem, že ako fyzická osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť, nemám ku dňu podania tejto
žiadosti evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie.

ÁNO, vyhlasujem

4.

Vyhlasujem, že voči mne, ako fyzickej osobe oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť nie je ku dňu
podania tejto žiadosti vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol
proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

ÁNO, vyhlasujem

5.

Vyhlasujem, že voči mne, ako fyzickej osobe oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť nie je, ku dňu
podania tejto žiadosti vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
a/alebo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

ÁNO, vyhlasujem

6.

Vyhlasujem, že som, ako fyzická osoba, oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť , neporušil/a, ku dňu
podania tejto žiadosti, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich piatich rokoch.

ÁNO, vyhlasujem

7.

Vyhlasujem, že v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami mi, ako fyzickej osobe oprávnenej vykonávať
podnikateľskú činnosť, nebola, ku dňu podania tejto žiadosti, poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný
spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej výšky pomoci v prípade schválenia žiadosti o
poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis).

ÁNO, vyhlasujem

8.

Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc nebude použitá v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa pomoc v súlade s
ustanovením článku 1 ods. 1 Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov
107 a 108 Zmluvy o založení EÚ na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december
2013, s. 1 – 8 (ďalej len „Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013“) nevzťahuje a to:
a) v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa
menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v.
EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 - 21);
b) v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
c) v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
i. ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov
alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,
ii. ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
d) na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej
s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami
súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
e) v prípade pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

ÁNO, vyhlasujem

9.

Vyhlasujem, že ako fyzická osoba, oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť nepatrím do skupiny podnikov,
ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia komisie (EÚ) 1407/2013. V opačnom
prípade predložím údaje o prijatej pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas
prebiehajúceho fiškálneho roku, za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s mojim podnikom tvoria jediný
podnik, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.

ÁNO, vyhlasujem

10.

Vyhlasujem, že ako fyzická osoba, oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť mám, ku dňu podania tejto
žiadosti, vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

ÁNO, vyhlasujem

11.

Vyhlasujem, že sa voči mne ako fyzickej osobe oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť, neuplatňuje
vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

ÁNO, vyhlasujem

12.

Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc nebude použitá na neoprávnené činnosti, ktoré vylučuje Schéma na
podporu rozvoja kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) - a to :
a) na odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární;
b) na podporu tzv. komerčných zariadení cestovného ruchu;
c) na investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k
smernici 2003/87/ES10;
d) na výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;
e) na investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich
nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na
životné prostredie.

ÁNO, vyhlasujem

13.

Vyhlasujem, že ako fyzická osoba, oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť nie som podnikom v
ťažkostiach v súlade s článkom 3, ods. 3d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 to 17.
decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa
Investovanie do rastu zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006, podnikom v
ťažkostiach, tak ako je definovaný v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných
podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C249/01).

ÁNO, vyhlasujem

14.

Beriem na vedomie, že Slovenská inovačná a energetická agentúra, IČO: 00002801, so sídlom Bajkalská 27, 827
99 Bratislava, ako Prijímateľ NFP v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanovením § 47 ods. 2 a
4 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je v zmysle uvedeného zákona oprávnená
na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou Národného projektu
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Operačný program Výskum a Inovácie, kód ITMS2014+ :
313000J874, získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, údaje podľa
osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie údaje za účelom nevyhnutným na
plnenie úloh podľa uvedeného zákona, v zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na realizáciu NP PRKP, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Ďalej beriem na
vedomie, že som povinný - o skutočnostiach, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení - informovať všetkých
užívateľov služieb a účastníkov aktivít, realizovaných v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku, kód ITMS2014+ : 313000J874, ktorí sa ich zúčastnia ako zamestnanci podniku, v
ktorého mene vo vzťahu k SIEA konám.

ÁNO, beriem na vedomie

15.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé a boli poskytnuté
slobodne.

ÁNO, čestne vyhlasujem

5.Nepovinné súhlasy a vyhlásenia žiadateľa vo vzťahu k implementácii NP PRKP
č. súhlasu

Text nepovinného súhlasu / vyhlásenia

Poskytnutie súhlasu

1.

Súhlas na zasielanie marketingových informácií
Týmto udeľujem SIEA súhlas na zasielanie marketingových informácií a noviniek o službácha aktivítách
Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód ITMS2014+ : 313000J874, a to
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v tejto žiadosti. Súhlas je udelený do roku
2028 a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu vytvorme@siea.gov.sk alebo
zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu SIEA.

ÁNO, súhlasím /
NIE, nesúhlasím

2.

Súhlas so zhotovovaním obrazovo-zvukových záznamov udeľovaný osobou oprávnenou konať v mene
žiadateľa vo vzťahu k NP PRKP
Týmto udeľujem SIEA súhlas na použitie môjho mena a priezviska (a/alebo obchodného mena), vyhotovenie
a/alebo použitie mojich podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovozvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby, v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, za účelom preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou Národného
projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Operačný program Výskum a Inovácie, kód
ITMS2014+: 313000J874, v zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na realizáciu NP PRKP (ďalej len „Súhlas“). Súhlas je udelený do roku 2028 a je možné ho kedykoľvek odvolať
zaslaním žiadosti na emailovú adresu vytvorme@siea.gov.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na
korešpondenčnú adresu SIEA.

ÁNO, súhlasím /
NIE, nesúhlasím

6. Zoznam povinných príloh k žiadosti
Príloha č. 1 Žiadosti o KV - Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb
Príloha č. 2 Žiadosti o KV - Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie
Príloha č. 3 Žiadosti o KV - Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Príloha č. 4 Žiadosti o KV - Test podniku v ťažkostiach
Príloha č. 5 Žiadosti o KV - Podnikateľský plán (ak relevantné)
Príloha č. 6 Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky
Príloha č. 7 Žiadosti o KV - Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

7.Podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa

V (miesto podpisu) :
Dňa:

Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa vo
vzťahu k NP PRKP:
PODPIS v.r.:

Titul pred/krstné meno/priezvisko/titul za

