
 

 
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) 

 

1. Informácie o žiadateľovi 

Obchodné meno právnickej osoby (PO)       

Meno, priezvisko a tituly fyzickej osoby (FO)       

Sídlo PO / Adresa trvalého bydliska FO       

Právna forma 1]       

IČO 2]       

DIČ 3]       

Platca DPH (uveďte áno alebo nie)       

2. Kontaktná osoba 

Meno, priezvisko a tituly       

Pozícia v projekte       

Telefón       

E-mail       

3. Štatutárni zástupcovia PO 

Meno, priezvisko, tituly, telefón, e-mail       

Meno, priezvisko, tituly, telefón, e-mail       

4. Profil žiadateľa 

Rok vzniku firmy       

Forma účtovníctva       

Počet zamestnancov 4] v referenčnom období 5]       

Ročný obrat v referenčnom období v tis. € 
(Výkaz ziskov a strát – tržby z predaja, riadok č. 
01, 05, 19) 

      

Súčet súvahových účtov v referenčnom období 
v tis. € (Súvaha – spolu majetok – riadok č. 001) 

      

Predmet činnosti: 

Kód OKEČ 6]       

Názov činnosti       

                                                 

1] 
Živnostník, samostatne hospodáriaci poľnohospodár, slobodné povolanie, podnikanie na základe iného ako 
živnostenského oprávnenia, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo.

 

2] 
Uvedie fyzická osoba (FO) a právnická osoba (PO).  

3]
 Uvedie právnická osoba (PO). 

4] 
Pre MSP sa určí sa podľa čl. 5 Prílohy I, 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. 
5]

 Údaje sa musia týkať posledného schváleného účtovného obdobia a byť vypočítané na ročnom základe. 
6]

 Predmet činnosti OKEČ (odvetvová klasifikácia ekonomických činností) musí byť zhodný s predmetom činnosti 
žiadateľa uvedeným v obchodnom alebo živnostenskom registri. Uveďte len jeden podľa prevažujúcej aktivity 
súvisiacej s projektom. 
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5. Informácie o projekte 

Číslo projektu       

Názov projektu 

      

Opis projektu 7] 

      

Dátum začatia riešenia projektu       

Dátum ukončenia riešenia projektu       

Miesto realizácie projektu       

Zoznam nákladov projektu 8]       

Typ pomoci 9] a výška požadovanej pomoci        

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa 

Ja, dolu podpísaný/á       čestne vyhlasujem, že: 

 všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok (t. j. žiadosť, 
prílohy) sú pravdivé a úplné; 

 údaje v žiadosti sú zhodné s údajmi uvedenými v projekte; 

 náklady na spolufinancovanie riešenia projektu budem kryť z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov 
ako je štátny rozpočet, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc; 

 projekt bude realizovaný v zmysle žiadosti a projektu; 

 na náklady uvedené v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nežiadam o inú 
štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc od iného poskytovateľa pomoci alebo v rámci iných schém 
pomoci; 

 kumulovaná štátna pomoc nepresiahne stropy pomoci uvedené v ods. 4 kap. J schémy štátnej 
pomoci; 

 voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia; 

 podnik nie je v ťažkostiach ani voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú 
a nezlučiteľnú so spoločným trhom. 

Som si vedomý/á možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých 
alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

Meno, priezvisko a tituly štatutárneho zástupcu 
žiadateľa 

      

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa  

Meno, priezvisko a tituly štatutárneho zástupcu 
žiadateľa 

      

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa  

Miesto       

Dátum       

 

                                                 

7]
 Uveďte krátku charakteristiku projektu. 

8] 
Uveďte zoznam hlavných nákladových položiek podľa časti VV-C Sumárny rozpočet. 

9] 
 Uveďte, či sa jedná o štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc. 


