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Opis účelu: Podanie žiadosti o poskytnutie dotovanej poradenskej služby podnikateľom.
Jazyk: SK Verzia: 1.1

Žiadosť o schválenie dotovanej poradenskej služby za čiastočnú úhradu
Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov
(Schéma pomoci de minimis)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MSP
Fyzická osoba  podnikateľ
Právnická osoba

II. INFORMÁCIE O MSP
Predmet podnikateľskej činnosti (viď. priložené oprávnenie k podnikateľskej činnosti  max. 3 hlavné činnosti v čase podania žiadosti) *

PRIDA Ť

Dátum založenia firmy *

Veľkosť podniku

Vlastníctvo podniku *

Celkový počet zamestnancov k

Celkový počet zamestnancov k

dátumu účtovnej závierky *

dátumu podania žiadosti *

Výška obratu v € (za posledné schválené účtovné obdobie, vypočítaného na ročnom základe) *
Výška celkovej ročnej hodnoty aktív v € (za posledné schválené účtovné obdobie vypočítaná na ročnom základe) *

Prijatá pomoc de minimis (DM) v bežnom roku a za posledné 3 fiškálne roky (v zmysle Zákona o štátnej pomoci č. 231/1999 Z.z.
v znení neskorších predpisov)
Výška pomoci DM v € *

0

0

0

0

Dátum prijatia pomoci DM

Fiškálny rok príjemcu od *

Fiškálny rok príjemcu do *

SK NACE *

VYBRAŤ

Inovatívna firma (vytvára alebo realizuje inováciu / inovácie) *

Áno

Nie

III. VÝŠKA POSKYTOVANEJ POMOCI – ÚHRADA ČASTI POPLATKU ZA PORADENSKÉ SLUŽBY
Začínajúci podnikateľ (podniká do 3 rokov)
0,5 hod bezplatných informačných poradenských služieb
14 hod dotovaných odborných poradenských služieb – úhrada vo výške 80% z poplatku
45,5 hod dotovaných odborných poradenských služieb – úhrada vo výške 40 % z poplatku
Sumárne môže byť jednému prijímateľovi pomoci – začínajúcemu podnikateľovi poskytnutých maximálne 60 hodín dotovaných
poradenských služieb ročne (kalendárny rok) v objeme 807,30 EUR, čo predstavuje 49,83 % z celkovej sumy 1 620, EUR.

Existujúci podnikateľ (podniká viac ako 3 roky)
0,5 hod bezplatných informačných poradenských služieb
54,5 hod dotovaných odborných poradenských služieb – úhrada vo výške 50% z poplatku
5 hod dotovaných odborných poradenských služieb  úhrada vo výške 40 % z poplatku
Sumárne môže byť jednému prijímateľovi pomoci – existujúcemu podnikateľovi poskytnutých maximálne 60 hodín dotovaných

poradenských služieb ročne (kalendárny rok) v objeme 803,25 EUR, čo predstavuje 49,58% z celkovej sumy 1 620, EUR.

Vyhlásenie MSP
Súhlasím s poskytnutím týchto údajov MF SR, za účelom kontroly účelovosti vynaložených finančných prostriedkov. *
Meno a priezvisko osoby štatutárneho zástupcu
Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlásenia k Žiadosti o schválenie dotovanej poradenskej služby

Vyhlásenia
(k Žiadosti o schválenie dotovanej poradenskej služby)

Vyhlasujem, že *
definíciu MSP ku dňu podania žiadosti v zmysle definície uvedenej v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že *
dlžníkom voči štátu (daňové odvody, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevok na poistenie v
nezamestnanosti).

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že nie je voči *
vedené konkurzné konanie, nie som / je spoločnosť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti mne / spoločnosti* zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že *
podnikom v ťažkostiach v súlade s usmerneniami o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C
249/01).

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že voči *
nie je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov).

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že *
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami *
nebola poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade
schválenia žiadosti o schválenie dotovanej poradenskej služby

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že *
spolufinancovať poskytnuté poradenské služby formou úhrady poplatku, ktorý je stanovený ako rozdiel medzi celkovou výškou nákladov na
poradenstvo (vyčíslenou z hodinovej sadzby) a poskytnutou úľavou.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že *
do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a
108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis. V opačnom prípade predložím údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny
podnikov, ktoré s mojim podnikom tvoria jediný podnik.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že *
vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že sa voči *
nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

Meno *

Priezvisko *

Dátum *

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Zasielanie informácií
Mám záujem o zasielanie informácií o službách SBA do mojej emailovej schránky

Email

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

