
Povinná príloha č. 9 k žiadosti o poskytnutie NFP

Čestné prehlásenie žiadateľa 

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca  
názov  organizácie -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

čestne prehlasujem, 

že naša organizácia – názov organizácie podľa príslušného registra 
spĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa v rámci schémy  existujúcich  
a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis).

Kategórie oprávnenosti žiadateľov 1: 

Malý a stredný podnikateľ (MSP)

Veľký podnikateľ

Organizácia zriadená orgánmi štátnej a verejnej správy

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:

1 Zaškrtnúť 1 z kategórií 



Povinná príloha č. 10 k žiadosti o poskytnutie NFP 

Čestné prehlásenie žiadateľa 

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca  
názov  organizácie -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

čestne prehlasujem,

že  súhlasím  so  spracovaním  osobných  údajov  v zmysle  zákona  
č.  428/2002  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  za  účelom  splnenia  
všetkých  podmienok  s poskytnutím  nenávratného  finančného 
príspevku. 

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:



Povinná príloha č. 11 k žiadosti o poskytnutie NFP 

Stanovisko ...................................................samosprávneho kraja k projektu

Žiadateľ

Sídlo žiadateľa, adresa

Právna forma žiadateľa
Štatutár/funkcia Telefon

E-mail
Partneri projektu

Názov projektu

Cieľ projektu

Stručný popis projektu

Priradenie  ku programovej 
štruktúre

Číslo 
a názov 
opatrenia
Aktivita

Miesto realizácie projektu
Predpokladaný čas realizácie 
projektu (od – do)
Oprávnené náklady projektu
Očakávané hodnoty 
indikátorov projektu

Možno priložiť Prílohu č. 3, tabuľka č. 2  Očakávané hodnoty merateľných 
indikátorov projektu zo Záväznej osnovy projektu.

Ja, dolupodpísaný/á..........................................................................................,  narodený/á.....................  
v ...........................................  estne  vyhlasujem,  že  všetky  údaje  uvedené  vč  predloženom  stanovisku  
sú  pravdivé  a plne  zodpovedajú  údajom  uvedeným  v Žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finan néhoč  
príspevku  a Záväznej  osnovy projektu.

V..............................., .................2004         

––––––––––––––––––––––––––––––-
                                                                           meno a priezvisko žiadateľa 

Predložený návrh projektu  je  –  nie   je v súlade  s Programom sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho rozvoja ....................................samosprávneho kraja.

                                     –––––––––––––––––––––––––––––––-
samosprávny kraj



Príloha č. ... k žiadosti o poskytnutie NFP
                                                                                                                    

Upozornenie: V prípade nerelevantnosti ostatných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného 
príspevku:

Čestné prehlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca 
názov  organizácie -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

čestne prehlasujem,

že  povinná  príloha  č...  doplniť  číslo  prílohy sa  netýka  našej  
organizácie  a nie  je  pre  nás  relevantná,  z dôvodu,  že  ....doplniť  
dôvod....

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:
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