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Čestné vyhlásenia  k ostatným podmienkam oprávnenosti Príjemcu KV ku dňu nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí KV 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")

Realizátor NP PRKP / Vykonávateľ 

Schémy pomoci de minimis

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

republika

Kód Výzvy KV predvyplnené údaje Odvetvie kreatívneho priemyslu predvyplnené údaje

Ako  Príjemca KV týmto čestne vyhlasujem, že  mi nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by  ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera a súvisiaceho odborného poradenstva, uzatváranej medzi  SIEA 

a vyššieuvedeným Príjemcom KV, spôsobili, že  Príjemca KV nebude spĺňať nižšie uvedené podmienky oprávnenosti prijímateľa 

pomoci de minimis - Príjemcu KV  v zmysle Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení neskorších 

dodatkov - Schéma DM – 1/2018, ako aj nižšie uvedené podmienky oprávnenosti Príjemcu KV v zmysle ustanovenia 2. príslušnej 

Výzvy KV.

Identifikácia Príjemcu KV 

Referenčné číslo ŽoKV predvyplnené údaje

Obchodné meno Príjemcu KV predvyplnené údaje

IČO predvyplnené údaje DIČ predvyplnené údaje IČ DPH predvyplnené údaje

Oprávnený realizátor - obchodný 

názov 
predvyplnené údaje Oprávnený realizátor - identifikátor predvyplnené údaje

Porad.č. ČESTNÉHO 

VYHLÁSENIA 
Text povinného ČESTNÉHO VYHLÁSENIA 

Poskytnutie povinného 

ČESTNÉHO VYHLÁSENIA  

1.

Vyhlasujem, že  ako Príjemca KV akceptujem, že  voči Príjemcovi KV nesmie byť, ku dňu 

nadobudnutia účinnosti  Zmluvy o poskytnutí KV,  vedené konkurzné konanie, nesmie 

byť   v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť  proti nemu zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

ZVOĽTE

2.

Vyhlasujem, že ako Príjemca KV akceptujem, že voči Príjemcovi KV nesmie byť, ku dňu 

nadobudnutia účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí KV, uplatňované vrátenie 

štátnej pomoci na základe rozhodnutia Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

ZVOĽTE

3.
Vyhlasujem, že  ako Príjemca KV akceptujem  povinnosť neporušiť zákaz nelegálnej 

práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich dňu 

nadobudnutia účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí KV. 

ZVOĽTE

4.

Vyhlasujem, že  ako Príjemca KV akceptujem, že v súvislosti s tými istými oprávnenými 

výdavkami,  nesmie byť Príjemcovi KV poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný 

spôsob financovania, ktorým by prišlo k duplicitnému financovaniu tých istých 

oprávnených výdavkov z verejných zdrojov, alebo k prekročeniu maximálnej výšky 

pomoci de minimis.    

ZVOĽTE

5.

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.

ZVOĽTE



1. podpis v.r. 

5.

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.

ZVOĽTE

6.

Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc nebude použitá na neoprávnené činnosti, ktoré 

vylučuje Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de 

minimis), na rámec Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013,   ich 

definovaním v písm. F) - "Rozsah pôsobnosti" - a to najmä  :

a) na odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární;

b) na investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností 

uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES10

c) na výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;

d) 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.

ZVOĽTE

7.
Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc bude použitá na oprávnené činnosti v odvetví KP 

definovanom príslušnou Výzvou KV a nebude použitá na neoprávnené činnosti, ktoré 

sú vylúčené v zmysle ustanovenia 2.2.1 príslušnej Výzvy KV.

ZVOĽTE

8.

Vyhlasujem, že  ako Príjemca KV akceptujem, že ku dňu nadobudnutia účinnosti 

predmetnej Zmluvy o poskytnutí KV, Príjemca KV nesmie mať preplatený ani jeden 

kreatívny voucher poskytnutý v rámci ktorejkoľvek Výzvy KV vyhlásenej SIEA počas 

implementácie NP PRKP.

ZVOĽTE

9.
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v čestných prehláseniach vyššie  sú úplné, 

pravdivé a správne a boli poskytnuté slobodne.
ZVOĽTE

* Čestné vyhlásenie sa podpisuje podľa vnútorného podpisového poriadku Príjemcu KV tak, ako je to uvedené v jeho výpise  z Obchodného registra, v 

jeho zriaďovacej listine a/alebo v obdobných dokumentoch. 

Dátum podpisu Miesto podpisu 

Meno a priezvisko osoby/osôb  oprávnenej/oprávnených konať v mene vyššieuvedeného Príjemcu KV* 

Meno, priezvisko (tituly): 


