Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 –dotácie na
fixné náklady
SA. 59996 (2020/N)
Číslo žiadosti (pridelí ministerstvo)

Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné
podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu
Obchodné meno
Právna forma
IČO
DIČ
IČ DPH
SK NACE
IBAN
Sídlo/miesto podnikania
Ulica
Číslo domu
Obec
PSČ
Kraj
Štatutárny orgán/členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Meno a priezvisko

1

Číslo žiadosti (pridelí ministerstvo)

Miesto trvalého pobytu
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Kontaktná osoba
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón
Email
Konečný užívateľ výhod žiadateľa
(ak výška dotácie žiadosti presahuje 100 tis. EUR)
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Meno a priezvisko
Miesto trvalého pobytu
Žiadateľovi (resp. subjektom, ktoré s ním tvoria hospodársku jednotku) bola
poskytnutá pomoc podľa odd. 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na
podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom
znení.1

1

☐

ÁNO

☐

NIE

v prípade ak žiadateľ zaškrtne ÁNO, vyplní Tabuľku č. 1

2

Číslo žiadosti * pridelí ministerstvo
Tabuľka 1

Prehľad o pomoci prijatej žiadateľom (resp. subjektom, ktoré s ním tvoria hospodársku jednotku) podľa odd. 3.1. Dočasného
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom
znení.
Uviesť údaje o pomoci poskytnutej žiadateľovi a všetkým subjektom, ktoré spolu s ním tvoria „hospodársku jednotku“, tak ako je
definovaná v čl. G. ods. 21 Schémy SA. 59996 (2020/N).

Obchodné meno

Názov pomoci

Poskytovateľ pomoci

Dátum
poskytnutia

Výška pomoci
(EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
Vysvetlivky:
Názov pomoci: uviesť označenie schémy pomoci (názov a číslo), ak bola pomoc poskytnutá na základe schémy.
Poskytovateľ pomoci: uviesť názov a adresu poskytovateľa; v prípade, že je pomoc realizovaná prostredníctvom ďalšieho subjektu (ako napr. vykonávateľ) doplniť názov,
adresu a jeho postavenie (vykonávateľ, sprostredkovateľ a pod.)
Dátum poskytnutia: uviesť dátum poskytnutia pomoci, t.j. termín, kedy vznikol právny nárok na poskytnutie pomoci (napr. nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí
pomoci).
Výška pomoci: uviesť výšku poskytnutej pomoci v euro, t. j. v prípade, že:
a. Vznikol právny nárok (napr. nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí pomoci) ale k samotnému plneniu nedošlo, pomoc ešte nebola čerpaná, resp. poskytovanie
pomoci stále prebieha, uviesť výšku právneho nároku.
b. Poskytovanej danej pomoci už bolo ukončené (poskytnutá pomoc sa nebude v rámci danej pomoci ďalej poskytovať, úver dočerpaný a pod.)
3

Číslo žiadosti (pridelí ministerstvo)

Čestné vyhlásenie

Ako žiadateľ v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti
s vypuknutím ochorenia COVID-19– dotácie na fixné náklady SA.59996
(2020/N) (ďalej len „Žiadateľ“) týmto čestne vyhlasujem:
☐

Nie je voči mne nárokované vrátenie štátnej pomoci na
základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto
štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s
vnútorným trhom.

☐

Nebol mi právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 a 18 zákona
č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

☐

Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia.

☐

Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

☐

Som mikro, malým alebo stredným podnikom podľa Prílohy
I k nariadeniu 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 ( Ú. v. ES
L 187 26.6.2014, s. 1) v platnom znení.

☐

Som si vedomý, že pomoc poskytnutá na jeden podnik
(hospodársku jednotku) podľa časti 3.1. Dočasného rámca
nesmie prekročiť 800 tis. eur. Som si vedomý, že v prípade
prekročenia týchto limitov alebo iného porušenia
uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci budem povinný
poskytnutú pomoc vrátiť, vrátane úroku.

☐

Nebol som k 31.12.2019 stredným podnikom v ťažkostiach
podľa článku 2 bodu 18 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 (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

☐

Nedostal som pomoc na záchranu alebo pomoc na
reštrukturalizáciu. V opačnom prípade som príslušný úver
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Číslo žiadosti * pridelí ministerstvo

vrátil alebo vypovedal príslušnú záruku a nepodlieham
reštrukturalizačnému plánu.
V čase predloženia žiadosti o dotáciu nežiadam o inú štátnu
pomoc podľa odd. 3.1 u iného poskytovateľa. V opačnom
prípade predkladám údaje o žiadanej pomoci. Ak predložím
žiadosť o inú pomoc podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca pre
opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej
situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení, u
iného poskytovateľa v čase posudzovania tejto žiadosti,
budem o tejto skutočnosti informovať Ministerstvo
hospodárstva SR ako poskytovateľa pomoci.

☐

Požadovaná výška
dotácie2
Vyhlásenie

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti vrátane údajov
pre výpočet dotácie sú pravdivé, presné a úplné a spĺňam
podmienky stanovené v príslušnej schéme pomoci.

Dátum podania
Za žiadateľa

PODPIS

Prílohy k žiadosti:
1. Výpočet výšky dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry
a kreatívneho priemyslu;
2. Zmluva o poskytnutí dotácie;

2

Žiadateľ vyplní v zmysle výpočtu z Prílohy č. 1_TF 3.1.
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