Podmienky oprávnenosti účasti na podujatiach NP PRKP a spôsob ich overovania :
SIEA, ako organizátor podujatí v rámci NP PRKP, Podaktivita A.: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP, overuje nižšie uvedené podmienky
oprávnenosti v čase od doručenia e-mailu Žiadateľa, ktorý obsahuje scan alebo (elektronicky podpísaný originál) podávanej Žiadosti o účasť na podujatí, vrátane jej povinných
príloh, do termínu povinného nahlasovania poskytnutej štátnej pomoci do IS SEMP1 - t.j. v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od konania predmetného podujatia.
V prípade potreby je SIEA, v tomto období, oprávnená kontaktovať Žiadateľa/ účastníka podujatia s požiadavkou na doplnenie/spresnenie údajov, ktoré boli uvedené v ním
predloženej Žiadosti o účasť na podujatí, resp. v jej povinných prílohách. Neposkytnutie takejto vyžiadanej súčinnosti, môže mať za následok negatívne vyhodnotenie
oprávnenosti účastníka.

P.č.

Podmienka

Popis podmienky

Spôsob preukazovania a overovania podmienky

1.

Právna forma

Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú fyzické
osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré
spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá
Žiadosť o účasť na podujatí NP PRKP.

-

2.

Mikro, malé a stredné
podniky (MSP)

sú registrované na území Slovenskej republiky,
vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej
republiky.

Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú MSP,
Určujúcou definíciou mikro, malého a stredného podniku je
definícia použitá v prílohe 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 (Ú.
V. EÚ L 187, 26.6.2014).

SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku, prostredníctvom overenia
informácií v:
- Obchodnom registri SR (informačný systém verejnej správy) – v prípade subjektov, ktoré
sú vedené v Obchodnom registri SR, alebo v
- Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je
verejne dostupný v elektronickej podobe na stránke https://rpo.statistics.sk, resp. v iných
príslušných verejne dostupných registroch alebo v ďalších všeobecne dostupných
registroch v prípade subjektov, ktoré nie sú vedené v Obchodnom registri SR.
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
V prípade, že Žiadateľ presiahol kumulatívnu výšku pomoci 350 € v rámci poradenských
služieb pre MSP z odvetví KP, počas platnosti a účinnosti Schémy DM -1/2018 v znení
Dodatku č.1, (zverejnená: Obchodný vestník 124/2018) predkladá Vyhlásenie na
kvalifikovanie sa ako MSP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku, prostredníctvom overenia
údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP.
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Informačný systém pre evidenciu a monitoring pomoci

3.

Podmienka, že pomoc
sa
poskytuje
na
oprávnené činnosti

Oprávnenými žiadateľmi o účasť na podujatí NP PRKP sú subjekty
pôsobiace
v odvetví kreatívneho priemyslu KP, ktoré je
vymedzené kódom/kódmi podľa SK NACE
IKT - programovanie (62.01 Počítačové programovanie)
Architektúra (71.11 Architektonické činnosti)
Reklama a marketing (73.11 Reklamné agentúry)
Dizajn (74.10 Špecializované dizajnérske činnosti)
a ktoré zároveň spĺňajú charakteristiky oprávnených činností
z príslušných oblastí kreatívneho priemyslu, podľa Zoznamu
oprávnených činností zverejnenom
na webovom sídle
www.vytvor.me v časti Oprávnené činnosti pod názvom Zoznam
oprávnených činností.

4.

Podmienka
bezúhonnosti žiadateľa,
ktorým je fyzická osoba
oprávnená
na
podnikanie

5.

Podmienka, že žiadateľ,
ktorým je právnická
osoba,
nebol
právoplatne odsúdený

6.

Podmienka
bezúhonnosti
štatutárneho
orgánu/člena
štatutárneho
orgánu
právnickej osoby

7.

2 Zákon

Podmienka
nebyť
dlžníkom na sociálnom
poistení2

V prípade žiadateľa, ktorým je fyzická osoba oprávnená na
podnikanie, sa za bezúhonného považuje osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin
proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého
skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, resp. že sa na
túto osobu hľadí, akoby nebola odsúdená v zmysle ustanovenia §
92 a/alebo ustanovenia § 93 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ, ako právnická osoba, nebol, ku dňu podania Žiadosti o
účasť na podujatí NP PRKP, právoplatne odsúdený v zmysle
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Za bezúhonného sa považuje štatutárny orgán/člen štatutárneho
orgánu právnickej osoby, ktorý nebol právoplatne odsúdený za
trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný
trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania, resp. že sa naňho hľadí, akoby nebol/a
odsúdený/á v zmysle ustanovenia § 92 a/alebo ustanovenia § 93
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá:
Žiadosť o účasť na podujatí NP PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku, prostredníctvom overenia
informácií v:
- Obchodnom registri SR (informačný systém verejnej správy) – v prípade subjektov, ktoré
sú vedené v Obchodnom registri SR, alebo v
- Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je
verejne dostupný v elektronickej podobe na stránke https://rpo.statistics.sk, resp. v iných
príslušných verejne dostupných registroch alebo v ďalších všeobecne dostupných
registroch v prípade subjektov, ktoré nie sú vedené v Obchodnom registri SR.

Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku, prostredníctvom overenia
údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP.
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku, prostredníctvom Registra
odsúdených právnických osôb, v zozname odsúdených právnických osôb, ktorý je verejne
dostupný v elektronickej podobe na stránke
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob .
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá
prílohu č. 3 Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP - Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb
podpísané každým členom štatutárneho orgánu Žiadateľa.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom údajov
poskytnutých dotknutými osobami v prílohe č. 3 Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP.

Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
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8.

Podmienka
nebyť
dlžníkom
poistného
na zdravotnom
poistení3

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej
zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie
v SR.

9.

Podmienka, že voči
žiadateľovi
nie
je
vedené
konkurzné
konanie,
nie je
v konkurze,
likvidácii
alebo
v
reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku4.

10.

Podmienka
vedenia
rozhodnutia
žiadateľovi

zákazu
výkonu
voči

Voči žiadateľovi, nie je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa
zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov, a/alebo zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.

Podmienka neporušenia
zákazu nelegálnej práce
a
nelegálneho
zamestnávania
za
obdobie
5
rokov
predchádzajúcich

Žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania v predchádzajúcich piatich rokoch.

SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku so zoznamom dlžníkov
prostredníctvom overenia informácií v tomto zozname dlžníkov vedenom Sociálnou
poisťovňou
verejne
dostupnom
v
elektronickej
podobe
na
stránke
http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s.
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku so zoznamami dlžníkov
prostredníctvom overenia informácií v týchto zoznamoch dlžníkov vedených zdravotnými
poisťovňami poskytujúcimi verejné zdravotného poistenie v Slovenskej republike verejne
dostupnými v elektronickej podobe na stránkach:
- https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html
(Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.),
- http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov
(DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.),
- https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poisťovňa, a.s.).
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
údajov a informácií v Registri úpadcov, verejne dostupným na stránke
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/, resp. v Obchodnom vestníku, ktorý je
informačným systémom verejnej správy v súlade so zákonom č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorý je verejne dostupný v elektronickej podobe na stránke
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx .
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP.
SIEA zároveň môže pri overení splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku vychádzať
z informácií uvedených v Centrálnom registri exekúcií (www.cre.sk).
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
informácií v zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka sa vzťahuje aj na konania začaté a neukončené podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov , ktorý bol účinný pred zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpispov. Rovnako sa podmienka vzťahuje na prípady zastavenia konkurzného konania alebo zrušenia konkurzného konania pre nedostatok majetku žiadateľa.
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12.

13.

14.

podaniu Žiadosti o účasť
na podujatí NP PRKP
Podmienka, že žiadateľ
má
vysporiadané
finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom

Podmienka, že voči
žiadateľovi
sa
nenárokuje
vrátenie
pomoci na základe
rozhodnutia Európskej
komisie, ktorým bola
poskytnutá
pomoc
označená
za
neoprávnenú
a
nezlučiteľnú
so
spoločným trhom
Podmienka, že žiadateľ
nie je podnikom v
ťažkostiach

Žiadateľ
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom.

Voči žiadateľovi sa neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na
základe rozhodnutia Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle Usmernení
o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných
podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C249/01).

zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce, verejne dostupnom v
elektronickej podobe na stránke http://www.safework.gov.sk/register/ .
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
informácií v Centrálnom registri pohľadávok štátu, verejne dostupnom v elektronickej
podobe na stránke
https://crps.pohladavkystatu.sk/sk .
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
nepredkladá samostatnú prílohu Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP, ale jej splnenie
preukazuje formou čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP
PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
informácií uvedených v prehľadnom zozname údajov o vymáhaní pomoci označenej za
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, ktorý je verejne dostupný v elektronickej
podobe
na
stránke
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/recovery.html ,
a/alebo na stránke Protimonopolného úradu SR http://www.statnapomoc.sk/?p=3450
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá:
-Príloha č. 2 Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP - Test podniku v ťažkostiach
Zároveň žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky aj formou čestného vyhlásenia,
ktoré je súčasťou Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku, prostredníctvom overenia
údajov v prílohe č. 2 Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP a údajov v účtovnej závierke.
V prípade, ak účtovná závierka nie je dostupná v Registri účtovných závierok, je žiadateľ
povinný, v prípade vyžiadania SIEA, ju predložiť.
Znaky podniku v ťažkostiach za skupinu žiadateľ vyhodnocuje na základe konsolidovanej
účtovnej závierky, ktorú však nepredkladá.
Žiadateľ, ktorý je materskou účtovnou jednotkou, ktorá nemá povinnosť zostavovať
konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle platnej legislatívy, alebo je členom
konsolidovaného celku, ktorého materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať
konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle platnej legislatívy, je povinný zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku alebo zabezpečiť jej zostavenie materskou účtovnou
jednotkou pre účely posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku.
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje podľa metód a zásad ustanovených v Nariadení
Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy
(Ú.v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení. Žiadateľ, ktorý je súčasťou skupiny podnikov
so spoločným zdrojom kontroly, ktorá nepredstavuje konsolidovaný celok, alebo je širšia
ako konsolidovaný celok, je povinný zostaviť spoľahlivé agregované finančné údaje za

15.

Podmienka, že pomoc
sa v rámci projektu,
resp. jeho časti
neposkytuje v
odvetviach/činnostiach,
na ktoré sa pomoc v
zmysle príslušnej
právnej úpravy/Schémy
neuplatňuje

1. Podľa čl. 1 nariadenia de minimis5 a v súlade so Schémou sa
pomoc poskytuje vo všetkých odvetviach hospodárstva
okrem:
a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu
a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ)
č. 1379/20138;
b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti
prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore
spracovania a marketing poľnohospodárskych výrobkov, a to
v týchto prípadoch:
ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo
množstva takýchto výrobkov kúpených od
prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu
príslušnými podnikmi;
ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo
úplne postúpená prvovýrobcom;
d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín
alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej
s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi
s vývoznou činnosťou;
e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania
domáceho tovaru pred dovážaným.

skupinu podnikov, z ktorých bude možné posúdiť splnenie tejto podmienky poskytnutia
príspevku.
Ak žiadateľ vykonáva oprávnené aj neoprávnené činnosti, je povinný prostredníctvom
primeraných prostriedkov, ktorými sú oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov,
zabezpečiť, aby žiadna podpora nesmerovala do niektorej z týchto neoprávnených činností.
Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá:
Žiadosť o účasť na podujatí NP PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP. (ako overujeme??)

Ak podnik pôsobí vo vylúčených sektoroch uvedených vyššie a
zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo
vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Schémy,
Schéma sa uplatňuje na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito
ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že
prijímateľ zabezpečí, oddelením činností alebo rozlíšením
výdavkov, aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch
neboli podporované z pomoci de minimis poskytnutej v súlade so
Schémou.
2.
a)
b)
c)

5

Podľa čl. F) Schémy pomoc nie je ďalej možné poskytnúť:
na odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární;
na podporu tzv. komerčných zariadení cestovného ruchu;
na investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových
plynov z činností uvedených v prílohe 1 k Smernici
2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra
2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. V. EÚ L352, 24.12.2013, s. 1)

d)
e)

16.

Výška
pomoci
minimis

de

kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa
mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES.
na výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových
výrobkov na trh;
na investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s
ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú
investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie
negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné
prostredie.

Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie
presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych
rokov, ak nie je stanovený iný strop pomoci.6

Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá
Žiadosť o účasť na podujatí NP PRKP a prílohu č. 1 Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia
údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP a prílohe č. 1
Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP a v Informačnom systéme pre evidenciu a monitoring
pomoci
(IS SEMP), verejne dostupnom v elektronickej podobe na stránke
https://semp.kti2dc.sk/ .

Za účelom overovania údajov poskytnutých žiadateľom v Žiadosti o účasť na podujatí NP PRKP a jej jednotlivých prílohách SIEA môže používať aj ďalšie oficiálne registre a databázy dostupné na komerčnej báze.

6

Celková výška pomoci príjemcovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel
cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200.000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní za
predpokladu, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis
nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. SIEA ako vykonávateľ Schémy pomoci de minimis – DM - 1/2018 je podľa §13 ods. 3 zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) pred poskytnutím pomoci povinná overiť v centrálnom registri (IS SEMP), či poskytnutím pomoci podľa tejto Výzvy nedôjde k prekročeniu limitu pomoci de minimis jedinému
podniku počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce 2 fiškálne roky. V prípade, že sa preukáže, že by k takémuto prekročeniu prišlo, vykonávateľ Schémy, nie je oprávnený takúto pomoc Žiadateľovi/Príjemcovi
poskytnúť.

Dôležité upozornenie:
Organizátor podujatí upozorňuje, že v prípade, že ak v procese overovania bude preukázateľne zistené,
že zúčastnený subjekt, v čase konania podujatia, nespĺňal kritériá oprávnenosti tak, ako to uviedol vo
svojej Žiadosti o účasť na podujatí a v jej jednotlivých prílohách, bude mu – zo strany SIEA – jeho účasť
na podujatí spätne spoplatnená. V takomto prípade bude účastníkovi zo strany SIEA vystavená
a doručená faktúra za účasť na podujatí, vo výške skutočných nákladov na každého účastníka,
násobených počtom účastníkov za dotknutý Subjekt.
Zúčastnený subjekt je povinný faktúru za účasť na podujatí uhradiť v prospech SIEA aj v prípade, ak
najneskôr do 3 pracovných dní od konania podujatia nebude do SIEA doručený podpísaný originál jeho
Žiadosti o účasť na podujatí, vrátane povinných príloh.

