PRÍLOHY ŽIADOSTI O NFP
Povinná príloha ŽoNFPč . 8 (vzor)
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu
podpísaný
/
spoločnosť
........................
(obchodné
meno,
názov,
titul,
meno,
priezvisko),
..........................(sídlo,
bydlisko,
miesto
podnikania),
....................
(IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie štatutárneho
orgánu) (ďalej len „žiadateľ “), týmto na účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre
projekt s názvom .................................. .

čestne vyhlasuje/m , že
žiadateľ nemá v ostatných zdravotných poisťovniach (okrem poisťovní, ktorých doklad je súčasťou prílohy č.
8 Žiadosti o nenávratný finanč ný príspevok) evidovaných zamestnancov pre potreby odvodu zdravotnýho
poistenia.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, §
225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev
Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba

1

Povinná príloha č. 10 (vzor)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom ..................................
čestne vyhlasuje/m ,
že žiadateľ spĺňa / spĺňam definíciu malého a stredného podniku v zmysle Odporúčaní
Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC2, ktorá je
uvedená v prílohe Nariadenia Komisie (ES) č. 364/20043 z 25. februára 2004, ktorým sa
mení a dopĺňa Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti
na pomoc na výskum a vývoj alebo akékoľvek nariadenie, ktoré toto nariadenie nahrádza.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba
Ú. v. ES L 124 z 20. mája 2003, str. 36
3
Ú. v. EÚ L 63 z 28. februára 2004, str. 22
2

2

Povinná príloha č. 11 (vzor)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,
že žiadateľ zamestnával:

⇒ ku dňu 31.12.2007 zamestnancov v celkovom počte ............2,
⇒ ku dňu ..........2008 zamestnancov v celkovom počte ............3.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba
V prípade vzniku žiadateľa v roku podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, žiadateľ uvedie, že je údaj pre neho
irelevantný skratkou „N/A“, t. j. neaplikuje sa.
3
Žiadateľ uvedie dátum a údaj ku dňu spracovania žiadosti o NFP.
2

3

Povinná príloha č. 13 (vzor)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania), .................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko,
označenie štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ “), týmto na účely predloženia
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,

že

zabezpečí/m

finančné

zdroje

potrebné

na

spolufinancovanie

realizácie

predloženého projektu.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia
o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane
prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný
podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych
spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:
Povinná príloha č. 14 (vzor)
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

1

Uvedie iba právnická osoba

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

4

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom ..................................
čestne vyhlasuje/m ,
že pomoc de minimis poskytnutá našej organizácii - názov organizácie podľa príslušného
registra v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, vrátane nami žiadaného
nenávratného finančného príspevku v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP, neprekračuje súhrnne 200 000 EUR.
Prehľad doteraz poskytnutej pomoci de minimis od všetkých poskytovateľov tvorí prílohu
tohto čestného vyhlásenia.
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

Príloha č. 1 Čestného vyhlásenia „prehľad poskytnutej pomoci de minimis“

Dátum
poskytnu
tia
pomoci

1

Názov pomoci

Poskytovateľ (názov , sídlo)

Výška
minimálne
j pomoci v
Sk

Výška
prijatej
pomoci v
Sk

Uvedie iba právnická osoba

5

Fiškálny rok príjemcu: od..........................................do........................................

6

Povinná príloha č. 17 (vzor)
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,
že žiadateľ vykoná verejné obstarávanie na dodanie tovarov a služieb vo vzťahu
k predloženej žiadosti o nenávratný finačný príspevok v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou a v súlade
s podmienkami výzvy.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba

7

Povinná príloha č. 17 (vzor)
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,
že žiadateľ vykoná obchodnú verejnú súťaž na dodanie tovarov, služieb a prác vo vzťahu
k predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so zákonom č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami výzvy.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba

8

Povinná príloha č. 17 (vzor)
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
1
registrácia ...................., v jeho mene ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,
že žiadateľ vykonal pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok verejné
obstarávanie na dodanie tovarov a služieb vo vzťahu k predloženej žiadosti o nenávratný
finačný príspevok v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou a v súlade s podmienkami výzvy.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba

9

Povinná príloha č. 17 (vzor)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,
že žiadateľ vykonal pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok obchodnú
verejnú súťaž na dodanie tovarov, služieb a prác vo vzťahu k predloženej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami výzvy.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba

10

Príloha univerz.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva č. DOP2008- SIP001 zo dňa 28. augusta 2008

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný / spoločnosť ........................ (obchodné meno, názov, titul, meno,
priezvisko), ..........................(sídlo, bydlisko, miesto podnikania),
.................... (IČO),
registrácia ...................., v jeho mene1 ......................(titul, meno, priezvisko, označenie
štatutárneho orgánu) (ďalej len „žiadateľ“), týmto na účely predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom .................................. .
čestne vyhlasuje/m ,
že sa na žiadateľa nevzťahuje povinnosť predložiť prílohu/y č........... k žiadosti o nenávratný
finančný príspevok určenú/é vo výzve, a to z nasledovného dôvodu: .............................
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§
221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

1

Uvedie iba právnická osoba
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