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Základné údaje o projekte

Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného
fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a

zlepšenie energetickej efektívnosti

 

Program: Modernizačný fond

Kód výzvy: MoF - 1/2022

Typ projektu (aktivita)

Názov projektu

Celková výška oprávnených
výdavkov projektu v EUR

Spolufinancovanie v %

Spolufinancovanie v EUR

Požadovaná výška podpory v
EUR

Typ pomoci

Žiadateľ - právnická osoba

a) Identifikačné údaje žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba:

IČO

DIČ

Obchodné meno 

Právna forma

Ulica a číslo (sídlo)

PSČ (sídlo)

Obec (sídlo)

Okres (sídlo)

Kraj (sídlo)



Platiteľ DPH (ak relevantné)

Hodnota pomerného DPH

Predmet podnikania

SK NACE

Štatutárny zástupca 1

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 2

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 3

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 4

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 5

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 6

Meno a priezvisko



Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 7

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 8

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 9

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Štatutárny zástupca 10

Meno a priezvisko

Funkcia

Trvalý pobyt

Ďalší štatutárni zástupcovia

Žiadateľ - fyzická osoba podnikateľ

Žiadateľ - fyzická osoba podnikateľ

a) Identifikačné údaje žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba

Rodné číslo

Meno a priezvisko

Ulica a číslo (Trvalý pobyt)

PSČ (Trvalý pobyt)



Obec (Trvalý pobyt)

Uveďte okres (Trvalý pobyt)

Uveďte kraj (Trvalý pobyt)

Obchodné meno

Predmet podnikania

Odvetvie, v ktorom žiadateľ
podniká

Miesto podnikania (ak je
zriadené)

Miesto prevádzkarne (ak je
zriadené)

Identifikačné číslo, ak bolo
pridelené

Štatutárny / Zodpovedný zástupca

Meno a priezvisko

Trvalý pobyt

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko

Funkcia

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Miesto realizácie projektu

Miesto realizácie projektu 1

Kraj

Okres

Obec

Ulica a číslo, PSČ



Miesto realizácie projektu 2

Kraj

Okres

Obec

Ulica a číslo, PSČ

Miesto realizácie projektu 3

Kraj

Okres

Obec

Ulica a číslo, PSČ

Miesto realizácie projektu 4

Kraj

Okres

Obec

Ulica a číslo, PSČ

Miesto realizácie projektu 5

Kraj

Okres

Obec

Ulica a číslo, PSČ

Ďalšie miesta realizácie
projektu

Popis projektu

Popis projektu

Popis východiskovej situácie

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnosť projektu



Realizácia aktivít projektu

Aktivita F.1

Časový harmonogram

Názov aktivity Začiatok realizácie projektu: Ukončenie realizácie projektu:

Popis realizácie aktivity

V prípade, ak žiadateľ považuje za nevyhnutné, aby súčasťou popisu realizácie aktivity bola aj podporná
dokumentácia (napr. nákres, obrázok technológie, atď.) priloží takúto dokumentáciu v nižšie uvedenom
bode formulára žiadosti vo forme scanu, príp. pdf...

Aktivita F.2

Časový harmonogram

Názov aktivity Začiatok realizácie projektu: Ukončenie realizácie projektu:

Popis realizácie aktivity

V prípade, ak žiadateľ považuje za nevyhnutné, aby súčasťou popisu realizácie aktivity bola aj podporná
dokumentácia (napr. nákres, obrázok technológie, atď.) priloží takúto dokumentáciu v nižšie uvedenom
bode formulára žiadosti vo forme scanu, príp. pdf...

F3 - Kombinácia aktivít

Časový harmonogram

Názov aktivity Začiatok realizácie projektu: Ukončenie realizácie projektu:

Popis realizácie aktivity

V prípade, ak žiadateľ považuje za nevyhnutné, aby súčasťou popisu realizácie aktivity bola aj podporná
dokumentácia (napr. nákres, obrázok technológie, atď.) priloží takúto dokumentáciu v nižšie uvedenom
bode formulára žiadosti vo forme scanu, príp. pdf...

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Administratívna a
prevádzková kapacita
žiadateľa

Merateľné ukazovatele

MU001 Dĺžka
modernizovaných rozvodov
tepla

MU002 Dĺžka nových rozvodov



tepla

MU003 Úspora primárnych
energetických zdrojov

MU004 Zníženie emisií
skleníkových plynov

MU005 Počet systémov
centralizovaného zásobovania
teplom s vyššou účinnosťou

MU006 Miera úspory
primárnych energetických
zdrojov

MU007 Úspora primárnych
energetických zdrojov

MU008 Zníženie emisií
skleníkových plynov

Verejné obstarávanie

Nezačaté

V príprave

Ukončené

Rozpočet projektu

Skupina výdavkov 112 Zásoby

Skupina výdavkov 013 Softvér

Skupina výdavkov 021 Stavby

Skupina výdavkov 022
Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí

Čestné vyhlásenie k VO (Príloha č. 12)

Sumárne čestné vyhlásenie (Príloha č. 13)

Čestne vyhlasujem/e, že: ✖ a) všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných



listoch sú úplné, pravdivé a správne,

✖ b) žiadateľ nemá finančné záväzky (nezaplatené pokuty, poplatky a iné
pohľadávky) po lehote splatnosti Environmentálnemu fondu,

✖ c) žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

✖ d) voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nie je vykonávaná
exekúcia,

✖ e) žiadateľ má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa
osobitného predpisu (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),

✖ f) žiadateľ má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa
osobitného predpisu a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne
poistenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v
znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

✖ g) že žiadateľ nie je v likvidácii, na majetok žiadateľa nebolo začaté
konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nebolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol vyhlásený konkurz,
nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre nedostatok
majetku žiadateľa,

✖ h) žiadateľ nenapĺňa definíciu podniku v ťažkostiach,

✖ i) voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie pre MoF, ktorým bola pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

✖ j) žiadateľ nie je právnickou osobou, ktorej bol právoplatne uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo
verejnom obstarávaní (§ 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),

✖ k) pri výbere dodávateľa žiadateľ bude postupovať v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyberiem/-e dodávateľa otvoreným,
transparentným a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s
príslušnými právnymi predpismi,

✖ l) žiadateľ si je vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré
vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Žiadateľ sa
zaväzuje bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa
týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností,

✖ m) žiadateľ neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami
fondu za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo
penále podľa osobitného predpisu v období dvoch kalendárnych rokov pred
podaním žiadosti o podporu (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov),



✖ n) žiadateľ vyhlasuje, že žiadosť o poskytnutie podpory s rovnakým
predmetom projektu už nebola schválená v rámci tejto výzvy alebo z iných
podporných schém a programov. Uvedené neplatí, ak žiadosť s rovnakým
predmetom projektu už bola schválená v rámci tejto výzvy alebo z iných
podporných schém a programov, avšak z rôznych dôvodov nedošlo k
uzavretiu zmluvy.

✖ o) Environmentálny fond spracúva osobné údaje žiadateľa, ktorý je
fyzickou osobou, štatutárnych orgánov a osôb, konajúcich v mene
žiadateľa, ak žiadateľom je právnická osoba a iných fyzických osôb
uvedených v žiadosti a v súvisiacich dokumentoch v súlade s nariadením č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, kedy je
spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
Environmentálneho fondu podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o Environmentálnom fonde").
Spracúvanie sa vykonáva za účelom poskytnutia podpory žiadateľovi
formou dotácií/úverov v rámci uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti
o životné prostredie. Osobné údaje sa poskytujú auditorskej spoločnosti v
súvislosti s posúdením bonity žiadateľa podľa zákona o Environmentálnom
fonde a zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Rade
Environmentálneho fondu na základe zákona o Environmentálnom fonde.
Osobné údaje sa zverejňujú na základe zákona o Environmentálnom fonde a
v prípade úspešnosti aj v súvislosti s povinným zverejnením uzatvorenej
zmluvy o poskytnutí podpory. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu päť
rokov v prípade neschválených žiadostí, inak desať rokov v súlade s
registratúrnym plánom Environmentálneho fondu podľa zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k
osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a
ochrany osobných údajov sú dostupné na webovom sídle
Environmentálneho fondu alebo priamo u zodpovednej osoby:
gdpr@envirofond.sk,

✖ p) žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Vlastnoručný podpis Pečiatka Dátum podpisu

   

Prílohy

Prílohy k žiadosti:

 

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia.

 



Príloha č. 2 Rozpočet projektu.
 

Príloha č. 3 Energetický audit (ak relevantné).

Príloha č. 4 Zoznam pozemkov a stavieb.
 

Príloha č. 5 Prehľad a úplné informácie o poskytnutej všetkej pomoci.
 

Príloha č. 6 Údaje nevyhnutné pre vyhotovenie výpisu z registra trestov (ak relevantné).

Príloha č. 7 Výpis z registra trestov právnickej osoby (ak relevantné).

Príloha č. 8 Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (Index bonity).

Priloha č. 9 Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu za obdobie piatich rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie.

Príloha č. 10 Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku - VP.

Príloha č. 12 Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu.

Príloha č. 13 Sumárne čestné vyhlásenie.

Príloha č. 14 Kontrafaktuálny scenár (Kapacita kontrafaktuálnej investície).

Príloha č. 15 Finančná analýza (Výpočet finančnej medzery).


