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PPASP071116
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY
815 26 Bratislava
Dobrovičova ul. č. 12
Pôdohospodárska 
platobná agentúra
MINIMÁLNA POMOC
"Podpora na opeľovaciu činnosť včiel"
podľa Výnosu MPaRV SR č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve  
PRÍLOHA č. 1 K VÝZVE
ŠP 
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)*:
 Evidenčné číslo žiadosti*: 
Prijal a kontroloval - podpis*:
Dátum prijatia žiadosti*:
Prijal a kontroloval - meno a priezvisko*:
/
/
-
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1. Údaje o žiadateľovi
2. Údaje o účte žiadateľa
/
*)  žiadateľ nevyplňuje
3. Korešpondenčná adresa
(uveďte len v prípade, keď sa líši od údajov  v odd. 
1.
)
4. Údaje o štatutárnych zástupcoch oprávnených konať za žiadateľa (PO)
31. Titul
Titul
32. Meno
33. Priezvisko
34. Funkcia
35.Rodné číslo
5. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa (FO)
41. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
42. Podpis
45.Pečiatka žiadateľa
Skrátený názov *
Príznak IČO/RČ *
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6. Údaje o veľkostnej kategórii žiadateľa
Kategória žiadateľa
označiť krížikom:
7. Údaj o klasifikácii ekonomických činností podľa vyhlášky č. 306/2007 Z. z.
8. Vyhlásenie žiadateľa
a) všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mi známe všetky podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
c) udeľujem súhlas Pôdohospodárskej platobnej agentúre na spracovanie a zverejnenie svojich osobných údajov1), ako aj na ich využitie 
    pre štatistické účely,
d) som si vedomý trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok
    poskytnutia dotácie.
 
    Poznámky:
1) zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Záväzok
Zaväzujem sa
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie dotácie,
b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
     verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
d) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
e) oznámiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre každú zmenu údajov uvedených v žiadosti do desiatich pracovných dní od jej vzniku.
10. Dotáciu žiadam
 „ Podpora na opeľovaciu činnosť včiel“ podľa Výnosu MPaRV SR č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve vo výške:
 
11. Prílohy
52. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
53. Úradne osvedčený podpis
56.Pečiatka žiadateľa
EUR
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I. ČESTNÉ   VYHLÁSENIE
čestne vyhlasujem, že
 
a) mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia,
 
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto čestnom
vyhlásení a som si vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov.
3. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
Meno a priezvisko
4. Podpis
7.Pečiatka žiadateľa
a) nepoberám pomoc na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva
    a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov,
b) nepoberám inú dotáciu súvisiacu s tými istými oprávnenými nákladmi,
c)  nepatrím do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2, ods. 2 nariadenia Komisie č. 1408/2013.
d) nenárokuje sa voči mne, vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom 
II. VYHLÁSENIE
vyhlasujem, že
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)*:
Prijal a kontroloval - podpis*:
Dátum prijatia žiadosti*:
Prijal a kontroloval - meno a priezvisko*:
*)  žiadateľ nevyplňuje
Výpočet požiadavky o podporu
10. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
11. Podpis
14.Pečiatka žiadateľa
PRÍLOHA č. 2 K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PODPORY
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3. P.č.
 
 
[a]
4. Stav (počet) včelstiev k 31.5.príslušného kalendárneho roka
 
[b]
5. Sadzba na jedno včelstvo v eurách
 
 
 [c]
6. Výpočet požiadavky o dotáciu v eurách (stĺ. b x stĺ. c)
 
[d]
7. Spolu
8. Celková požadovaná výška dotácie   
Vyhlásenie
o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku 
PRÍLOHA č. 3 K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PODPORY
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)*:
Prijal a kontroloval - podpis*:
Dátum prijatia žiadosti*:
Prijal a kontroloval - meno a priezvisko*:
*)  žiadateľ nevyplňuje
#
4. Poskytovateľ minimálnej pomoci
Dátum poskytnutej minimálnej pomoci **   
8. Čiastka poskytnutej minimálnej pomoci  **
(v eurách)  
5.       1. rok
6.       2. rok
7.  príslušný rok
 EUR
**)   Údaje uvedené v zmluve alebo rozhodnutí medzi poskytovateľom a prijímateľom minimálnej pomoci (dátum podpísania zmluvy, 
        dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, zmluvne dohodnutá čiastka).
 
3. Fiškálny rok príjemcu
Údaje o doteraz poskytnutej a použitej minimálnej pomoci
9. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
10. Podpis
13.Pečiatka žiadateľa
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Katarina Hradská
PPA Bratislava
Žiadosť o poskytnutie dotácie, minimálna pomoc, §15 "Dotácia na účasť na výstavách"
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