Dátum doručenia žiadosti (vyplňuje MZVaEZ SR):				

Evidenčné číslo žiadosti (vyplňuje MZVaEZ SR): 

Žiadosť o poskytnutie dotácie MZVaEZ SR

(V zmysle zákona 545/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ďalej len “zákon”)


Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku ..........
Názov projektu:



Fyzická osoba
meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu - ulica, číslo, PSČ, mesto:

Dátum narodenia:

Zamestnanie žiadateľa:

IČO (Fyzická osoba- podnikateľ):



Právnická osoba

Názov:

Adresa sídla - ulica, číslo, PSČ, mesto:

Právna forma:

IČO:

Predmet činnosti žiadateľa:

Štatutárny zástupca žiadateľa - meno a priezvisko

                                                - funkcia:



Fyzické a právnické osoby

Kontakt - telefón, fax:

              - e-mail, web stránka:

Bankové spojenie: - číslo samostatného účtu:

                               - názov banky:

                               - kód - numerický:

                               -  swiftový:        

Celkový rozpočet (EUR):

Požadovaná dotácia od MZV SR (EUR):

Spolufinancovanie celkom (EUR):

%

z toho - vlastné zdroje (EUR):

           - iné zdroje (EUR):

Účel dotácie podľa §3, ods.1 
(podčiarknuť):
A) vypracovanie štúdií a analýz
B) vydávanie neperiodických publikácií
C) organizácia podujatí

Popis projektu

Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, pracovisko):



Kontakt (tel., fax, e-mail):



Termín realizácie:



Miesto realizácie/lokalita:



Ciele projektu:



Výstupy projektu:



Cieľové skupiny:



Postup realizácie projektu
(časový harmonogram a vecná postupnosť):



Kritériá úspešnosti projektu
(kvalitatívne, kvantitatívne):



Prínos projektu k plneniu priorít zahraničnej politiky:


Udržateľnosť projektu
(prepojenie/nadväznosť na iné minulé/budúce projekty):



Rozpočet projektu

I.
Náklady (výdavky):
Celkový rozpočet
(EUR)
Požadovaná dotácia
(EUR)

















































I. spolu:


II.
Výnosy (príjmy):

x



x



x



x



x



x



x

II. spolu:

x
III.
Ďalšie zdroje krytia: vlastné zdroje, dotácie, granty iných subjektov a pod.

x



x



x



x



x



x



x



x



x

III. spolu

x
Rozdiel I. – (II. + III.)

x


Zoznam povinných príloh	
		                                
Zaznačiť A/ N
A)  Doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa

B) - Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym 
     rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok 
     - potvrdenie miestne príslušného správcu dane (nie starším ako 3 mesiace), že  
     žiadateľ nemá daňové nedoplatky 

C) Potvrdenie konkurzného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie 
     je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
     konkurzu pre nedostatok majetku (nie staršie ako 3 mesiace)

D) Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia

E) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nie starším ako 3 mesiace) alebo čestným   
     vyhlásením žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

F) Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne (nie starším ako 3 
     mesiace), že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
     poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

G) Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení spolufinancovania podľa §3 ods. 3. zákona  
    č. 545/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

H) Zoznam doterajších výstupov v danej oblasti uverejnených v teoretických periodikách,  
    prípadne poskytnutých štátnej správe alebo medzinárodným organizáciám, resp. prax  
    v danej oblasti


Vyhlásenie žiadateľa:

Zaväzujem sa implementovať projekt v zmysle vyššie uvedenej žiadosti a vykonať zúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 dní po ukončení projektu.
Súhlasím, aby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky využilo prípadné výsledky projektu pre vlastné účely, publikovalo ich alebo poskytlo na ďalšiu publikáciu bez dodatočného súhlasu a finančných požiadaviek.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, požadovaná dotácia, poskytnutá dotácia.
Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktoré boli poskytnuté.

Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti:



Odtlačok pečiatky žiadateľa




Dátum, podpis žiadateľa resp. štatutárneho zástupcu

Čestné prehlásenie- VZOR 

	Dolu podpísaný/á.................(meno, priezvisko štatutárneho zástupcu), ...................... (funkcia štatutárneho zástupcu) ................................. (žiadateľ) so sídlom...................... týmto


č e s t n e   p r e h l a s u j e m 


že vyššie uvedený/á/é .......................(žiadateľ)

- má v čase podania žiadosti usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok

- neporušil/a/o zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.) 

- má na financovanie projektu/ov, na ktorý/é požaduje dotáciu zabezpečené spolufinancovanie najmenej vo výške 5% podľa § 3 ods. 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

- a že voči  vyššie uvedenom žiadateľovi ..........................(žiadateľ)  nie je vedený výkon rozhodnutia 






V .........................., dátum ....................


................................................................
................................................                                    Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
Odtlačok pečiatky žiadateľa    					 funkcia                                                                                                                                    

