Skratka programu/Fondu:
programme_abbreviation
Číslo Iniciatívy:
project_code_repeat

Číslo Zmluvy: contract_number

Ponuka na poskytnutie príspevku
Príloha č. 1 k Zmluve o príspevku

PRÍLOHA Č.1 – PONUKA NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU
1
1.1
1.1.1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Identifikácia Príjemcu:
Obchodné meno Príjemcu:

applicant_name
seat_street seat_descriptive_number/seat_orientation_number

1.1.2

Adresa sídla:
seat_postal_code seat_city

1.2

Údaje kontaktnej osoby:

1.2.1

Meno a priezvisko:

cp_first_name cp_last_name

1.2.2

E-mail kontaktnej osoby:

cp_email

1.3

Identifikácia Iniciatívy:

1.3.1

Názov Iniciatívy:

project_title

1.3.2

Číslo Iniciatívy:

project_code

1.3.3

Názov programu:

programme_title

1.3.4

Dátum vydania rozhodnutia
o schválení Iniciatívy:

project_decision_issued_on

1.3.5

Deň začatia realizácie
Iniciatívy:

project_implementation_start_date

1.3.6

Plánovaný termín ukončenia
Iniciatívy:

project_implementation_completion_date

1.3.7

Ciele iniciatívy:

initiative_objective

1.3.8

Komponent/opatrenie:

component_measure

1.4

Identifikácia Partnerov

Bod

Obchodné meno Partnera

IČO alebo ekvivalent

1.4.1

partner1_name (ďalej len ako „Partner1“)

partner1_ID

1.4.2

partner2_name (ďalej len ako „Partner2“)

partner2_ID

1.4.3

partner3_name (ďalej len ako „Partner3“)

partner3_ID
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partner4_name (ďalej len ako „Partner4“)

1.5
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partner4_ID

Dokumenty

1.5.1

2

Číslo Zmluvy: contract_number

Táto Ponuka na poskytnutie príspevku je vypracovaná podľa údajov poskytnutých Príjemcom vo verzii
č. application_version Žiadosti o príspevok vedenej pod spisovým číslom registration_file_number
a nasl., ako aj na základe všetkých Príjemcom dodatočne poskytnutých informácií.
FINANCOVANIE PROJEKTU

2.1

Súhrnné údaje

2.1.1
2.1.2

Príspevok nepresiahne grant_requested_total eur.
Spolufinancovanie sa nevyžaduje.

2.2

Oprávnenosť výdavkov

2.2.1

Výdavky nesmú byť realizované pred dátumom uvedeným v ods. 1.3.5 tejto Ponuky na poskytnutie
príspevku.
Ak nie je dohodnuté inak, výdavky musia byť zrealizované najneskôr do 2 mesiacov od dátumu
uvedeného v ods. 1.3.6 tejto Ponuky na poskytnutie príspevku alebo do 30. 04. 2025, podľa toho,
ktorý z týchto dátumov je skorší. Tento dátum zároveň predstavuje konečný termín oprávnenosti
výdavkov.

2.2.2

2.3

Rozdelenie výdavkov

2.3.1
2.3.2

Indikatívne rozdelenie výdavkov podľa Subjektov je uvedené v eurách v Tabuľke č. 1.
Presuny výdavkov medzi jednotlivými Subjektmi sú oprávnené za predpokladu, že dôjde k vzájomnej
dohode medzi týmito Subjektmi a že je dodržané ustanovenie ods. 2.1.1 tejto Ponuky na poskytnutie
príspevku.

Tabuľka č. 1
Subjekt

Spolu

Príjemca

applicant_total

Partner1

partner1_total

Partner2
Partner3
Partner4
Spolu

3

Partner2_total
Partner3_total
Partner4_total

costs_total

INDIKÁTORY
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Štandardné indikátory
Príjemca je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov uvedených v Tabuľke č. 2 budú
dosiahnuté do schválenia Záverečnej správy.

Tabuľka č. 2
Bod

Názov indikátora

a)

standard_indicator1

b)

standard_indicator2

c)

standard_indicator3

3.2

Indikátory Aktivít

3.2.1

Cieľová hodnota
standard_indicato
r_target1
standard_indicato
r_target2
standard_indicato
r_target3

PrijímateľPríjemca je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Aktivít uvedené v Tabuľke č.
3 budú dosiahnuté do schválenia Záverečnej správy.

Tabuľka č. 3
Bod

Názov indikátora

a)

project_specific_indicator1

b)

project_specific_indicator2

4
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1
4.2.2

5
5.1
5.1.1

5.2

Cieľová
hodnota
project_specific
_indicator_targ
et1
project_specific
_indicator_targ
et2

FINANCOVANIE, PREDKLADANIE SPRÁV A MÍĽNIKY
Zálohová platba
Národný kontaktný bod/Správca programu poskytne PrijímateľPríjemcaovi Zálohovú platbu vo výške
advance_total eur.
Harmonogram predkladania správ o projekte
Ak realizácia Iniciatívy trvá viac ako šesť (6) mesiacov, Príjemca je povinný predložiť Priebežnú správu
v súlade s Pravidlami implementácie.
Záverečnú správu predloží Príjemca najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia iniciatívy, najneskôr
však do dvoch mesiacov od dátumu uvedeného v ods. 1.3.6 Ponuky na poskytnutie príspevku.
OSOBITNÉ PODMIENKY A UDRŽATEĽNOSŤ
Odkladacie podmienky Zálohovej platby
Napr. Doručenie uznesenia VÚC, obecného zastupiteľstva, preukázanie zabezpečenia, povolenia,
akreditácie a pod., ak je to relevantné.
Odkladacie podmienky Záverečnej platby
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Napr. potvrdenie o udelení akreditácie a pod.

5.3

Ďalšie osobitné podmienky
Príjemca zabezpečí...

5.4
5.4.1
5.4.2

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

7

Doba udržateľnosti iniciatívy
Doba udržateľnosti iniciatívy je stanovená na obdobie project_sustainability_period rokov od
schválenia Záverečnej správy.
Počas celej Doby udržateľnosti iniciatívy je Príjemca povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty
indikátorov uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 tejto Ponuky na poskytnutie príspevku budú v zásade
v nezmenšenom rozsahu zachované počas celej Doby udržateľnosti.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Osobitné ustanovenia
Príjemca je oprávnený predložiť Národnému kontaktnému bodu/Správcovi programu na kontrolu
dokumentáciu podľa Pravidiel implementácie pred vyhlásením verejného obstarávania, ak
predpokladaná hodnota zákazky presiahne 20 000 eur. Národný kontaktný bod/Správca programu
oznámi v primeranej časovej lehote Príjemcovi, či kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania
vykoná.
Príjemca je povinný predložiť Národnému kontaktnému bodu/Správcovi programu dokumentáciu
verejného obstarávania podľa Pravidiel implementácie pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom vždy, ak predpokladaná hodnota zákazky presiahne 5 000 eur. Ak predpokladaná
hodnota zákazky nepresiahne 20 000 eur, Národný kontaktný bod/Správca programu v primeranej
časovej lehote Príjemcovi oznámi, či kontrolu verejného obstarávania vykoná.
Príjemca je povinný predložiť Národnému kontaktnému bodu/Správcovi programu dokumentáciu
verejného obstarávania podľa Pravidiel implementácie pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom vždy, ak predpokladaná hodnota zákazky presiahne 20 000 eur. Národný kontaktný
bod/Správca programu v primeranej časovej lehote Príjemcovi oznámi, či zmluvu možno uzavrieť.
Príjemca je povinný predložiť /Správcovi programu návrh dodatku k Zmluve pred jeho uzavretím vždy,
ak predpokladaná hodnota zákazky presiahne 5 000 eur, a ak má uzavretím dodatku dôjsť k podstatnej
zmene Zmluvy. Ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne 20 000 eur, Národný kontaktný
bod/Správca programu v primeranej časovej lehote Príjemcovi oznámi, či kontrolu návrhu dodatku k
Zmluve vykoná.
Predmetom kontroly zo strany Národného kontaktného bodu/Správcu programu nie je verejné
obstarávanie ani kontrola uzavretých zmlúv ani dodatkov za predpokladu, že suma Deklarovaných
výdavkov vynaložených na základe tohto verejného obstarávania počas celej Doby realizácie
nepresiahne 20 000 eur ani 25% hodnoty zákazky.
Na zmluvy a ich prípadné dodatky uzatvárané prostredníctvom Elektronického kontraktačného
systému sa predchádzajúce ustanovenia uplatnia primerane.

ROZPOČET
Indikatívny rozpočet je uvedený v Žiadosti o príspevok.
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ŠTÁTNA POMOC A POMOC DE MINIMIS
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Príjemca berie na vedomie, že Príspevok poskytnutý podľa Zmluvy predstavuje pomoc de minimis
poskytovanú na základe zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „minimálna pomoc“)
a v súlade so <vložiť názov schémy> č. <vložiť číslo schémy> (ďalej len „Schéma pomoci de minimis“)
v platnom znení.
Príjemca je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Iniciatívy, ktorá spôsobí, že financovanie
Iniciatívy nebude v súlade so Schémou pomoci de minimis.
Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Národnému kontaktnému bodu/Správcovi programu
zmenu akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky pomoci podľa Schémy pomoci de
minimis a oprávnenosti jej poskytnutia.
Príjemca vyhlasuje, že:
a) je podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku
činnosť a spĺňa definíciu malého a stredného podniku (ďalej len „MSP“) 1,
b) investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc najmenej počas piatich rokov, po
ukončení celej investície, ak nie je vo výzve stanovená iná lehota,
c) nie je podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Komisie (EÚ), ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú
so spoločným trhom, ani podnik v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na
záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach,
d) maximálna výška prijatej pomoci de minimis ako jedinému podniku2 nepresiahne 200 000 eur
počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka 3.

1

Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v Prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. 06. 2014 o vyhlásení
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa čl. 107 a 108 Zmluvy č. 1 Všeobecného nariadenia
o skupinových výnimkách (príloha č. 1 Schémy pomoci de minimis).
2 Definícia jediného podniku je uvedená v čl. 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 12. 2013 o uplatňovaní čl.
107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis a v čl. E tejto schémy.
3 Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci de minimis sa určuje na základe účtovného obdobia
PrijímateľPríjemcau a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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Príjemca sa zaväzuje vrátiť celý poskytnutý Príspevok alebo jeho časť, ak sa niektoré z vyhlásení podľa
ods. 8.1.4 preukáže ako nepravdivé, alebo ak nespĺňa, resp. prestane spĺňať podmienky poskytnutia
pomoci de minimis podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a/alebo Schémy pomoci de minimis.
Ak Komisia (EÚ) začne posudzovať, či pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnou legislatívou EÚ je
Národný kontaktný bod/Správca programu oprávnený pozastaviť platby Príspevku až do doručenia
rozhodnutia Komisie (EÚ) v predmetnej veci.
Ak má byť majetok zhodnotený úplne alebo z časti z Príspevku prenajatý inej osobe, musí k tomu dôjsť
za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo možnej štátnej pomoci, resp. minimálnej
pomoci na ďalšej úrovni. Osoba, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať musí byť
vybratá v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Tým nie je vylúčená možnosť využívať interné
(vlastné) služby (tzv. in‐house services) v súlade s týmito pravidlami.
V prípade, ak je Iniciatíva financovaná aj z iných verejných prostriedkov, Príjemca zabezpečí, aby
kumulácia pomoci bola v súlade so Schémou pomoci de minimis. Za týmto účelom okrem iného
zabezpečí, aby výdavky financované v rámci tejto Iniciatívy boli jednoznačne identifikovateľné a
neprekrývali sa s výdavkami financovanými z iných verejných prostriedkov, inak budú považované
za neoprávnené výdavky.
Poskytnutie Príspevku, resp. jeho časti podľa tejto Zmluvy sa vo vzťahu k Príjemcovi nepovažuje za
poskytnutie pomoci de minimis.
Poskytnutím Príspevku nesmie dôjsť k poskytnutiu neoprávnenej minimálnej pomoci.
Príjemca je pri prijatí a použití Príspevku povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby
poskytnutím Príspevku nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej minimálnej pomoci. V prípade, ak by
poskytnutie Príspevku alebo jeho časti bolo poskytnutím neoprávnenej minimálnej pomoci alebo by sa
takým ukázalo neskôr, Príjemca je povinný vrátiť Príspevok alebo jeho časť a prípadnú inú
neoprávnenú štátnu pomoc.
V prípade, ak poskytnutie Príspevku je poskytnutím minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov,
Príjemca sa zaväzuje, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla, a že vráti
poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruší.
V prípade, ak poskytnutie Príspevku nie je poskytnutím minimálnej pomoci alebo minimálnej pomoci
podľa osobitných predpisov, Príjemca sa zaväzuje, že počas doby čerpania Príspevku nedôjde k zmene
skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie Príspevku ako poskytnutie
minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu. Ak Príjemca túto podmienku poruší, je povinný
Príspevok alebo jej časť vrátiť.
Príjemca je povinný na žiadosť Národného kontaktného bodu/Správcu programu predložiť mu všetky
potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel minimálnej
pomoci.
V prípade, ak Príjemca vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, je povinný vykonať všetky
opatrenia smerujúce k tomu, aby nedošlo ku krížovému financovaniu. Najmä je povinný viesť
oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti.
Národný kontaktný bod/Správca programu je oprávnený priebežne kontrolovať, či boli dodržané
podmienky poskytnutia Príspevku podľa tohto článku. V prípade, ak Príjemca porušil povinnosti podľa
tohto článku, je povinný vrátiť poskytnutý Príspevok alebo jej časť ako aj inú oprávnenú minimálnu
pomoc.
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