Príloha č. 5 - Podmienky poskytnutia dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie
č.

Znenie podmienky
poskytnutia dotácie

1.

Podmienka časovej
oprávnenosti realizácie
projektu

2.

Podmienka oprávnenosti
projektu

3.

Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené

Stručný opis podmienky poskytnutia dotácie

Forma
preukázania
splnenia
podmienky
žiadateľom/
Spôsob
overenia splnenia podmienky zo strany
Poskytovateľa
Príjemca je povinný do 12 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti Forma preukázania: Zmluva o poskytnutí
Zmluvy doložiť relevantné doklady preukazujúce splnenie dotácie.
podmienok 2 až 6 tejto prílohy.
Spôsob overenia: Neoveruje sa.
Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty Forma preukázania: Žiadosť. Overená
zamerané na nákup nových batériových elektrických alebo plug-in kópia protokolu o kontrole originality
hybridných elektrických vozidiel kategórie M1 a N1 v zmysle vozidla
v prípade
individuálne
bodu 3 výzvy.
dovezeného vozidla zo zahraničia.
Spôsob
overenia:
Dokumentácia
preukazujúca oprávnenosť projektu.
Výpis z evidencie vozidiel SR, výpis
z osvedčenia o kontrole originality
vozidla.
1
Oprávnenými výdavkami sú investičné náklady vynaložené Forma preukázania: Faktúra, resp. iný,
príjemcom pomoci v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu relevantný
právny
dokument,
na obstaranie nového vozidla v zmysle bodu 3 výzvy.
preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho
Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré sa vzťahuje práva k vozidlu.
oprávnenosť výdavkov je 41 666,67 Eur bez DPH.
Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti Spôsob overenia: Účtovná dokumentácia
sú:
preukazujúca správnosť vynaložených
a) výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie výdavkov a potvrdzujúca úhradu skutočne
oprávneného projektu po podaní žiadosti a v súlade s ďalšími vynaložených oprávnených výdavkov.

) Na účely tejto výzvy, pokiaľ sa v texte uvádza pojem „výdavok“, rozumie sa ním aj „náklad“ podľa zákona o účtovníctve, a naopak, takýto výklad zjavne neodporuje zmyslu
príslušných ustanovení tejto výzvy.
1
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podmienkami uvedenými vo výzve.
b) výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov
(napr. faktúra a pod.), ktoré preukazujú nadobudnutie
vlastníckeho práva k novému vozidlu.
Daň z pridanej hodnoty nie je oprávneným výdavkom.
Leasing ako spôsob financovania nadobudnutia vlastníckeho práva
nie je oprávneným výdavkom.
Oprávnené výdavky musia byť primerané a musia byť vynaložené
v súlade s princípmi:
a) hospodárnosti;
b) transparentnosti;
c) efektívnosti;
d) účinnosti;
e) účelnosti.
4.

5.

Podmienka udržateľnosti
projektu

Podmienka poistenia
vozidla

Príjemca sa zaväzuje byť vlastníkom a zároveň jediným držiteľom
vozidla, na ktoré mu bola poskytnutá dotácia najmenej po dobu
2 rokov nepretržite od dátumu prvej evidencie vozidla na meno
príjemcu dotácie. Zároveň sa zaväzuje, že vozidlo ostane v danej
lehote v evidencii vozidiel SR.

Spôsob preukázania: Faktúra, iný
relevantný právny dokument preukazujúci
nadobudnutie
vlastníckeho
práva
k vozidlu.
Overená kópia osvedčenia o evidencii,
časť II

Spôsob overenia: Výpis z evidencie
vozidiel SR.
Príjemca sa zaväzuje havarijne poistiť vozidlo po celú dobu 2 rokov Spôsob preukázania: Overená kópia
v zmysle predchádzajúcej podmienky, na ktoré mu bola poskytnutá platnej poistnej zmluvy.
dotácia za účelom krytia škôd, ktoré by mohli byť spôsobené
dopravnou nehodou, odcudzením, živelnými udalosťami, Spôsob overenia: Neoveruje sa.
vandalizmom, pádom predmetu, alebo stretom so zverou.
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6.

Podmienka publicity
projektu

Príjemca zodpovedá za informovanie verejnosti o tom, že projekt Spôsob preukázania: Fotodokumentácia
bol realizovaný na základe dotácie zo štátneho rozpočtu SR vozidla.
prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Príjemca pomoci je
povinný v rámci zaistenia publicity projektu označiť po celú dobu
udržateľnosti projektu každé podporené vozidlo formou nálepky,
ktorá bude doručená príjemcovi spolu so Zmluvou.
Nálepka musí byť umiestnená na vonkajšom dobre viditeľnom
mieste vozidla po celú dobu udržateľnosti projektu podľa
podmienky č. 4 Prílohy č. 5.
Grafický návrh označení k priamej aplikácii je uvedený na konci
Prílohy č. 5.

Grafický návrh
označenia vozidla
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