logo.jpg

file_0.wmf

file_1.png


file_2.wmf


file_3.png


file_4.wmf


file_5.png


file_6.wmf


file_7.jpg


file_8.wmf




			
		Príloha č. 10 ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci 

Prehľad minimálnej pomoci	Žiadateľ uvádza pomoc de minimis poskytnutú všetkým podnikom, ktoré spolu so žiadateľom tvoria tzv. jediný podnik.

Poskytovateľ
(Názov a adresa)
Názov pomoci	Žiadateľ uvedie názov schémy pomoci podľa ktorej mu bola poskytnutá pomoc de minimis, prípadne názov projektu, ak ide o pomoc ad hoc.
Výška pomoci (v EUR)
Identifikácia subjektu	Žiadateľ uvedie identifikačné údaje subjektu, ktorému bola poskytnutá pomoc de minimis. Subjekt sa identifikuje podľa názvu podniku a IČO. Relevantné sú len subjekty tvoriace so žiadateľom jediný podnik v rámci územia SR. Zahraničné subjekty sa nezohľadňujú. 
Poznámka	Uvedie sa účel poskytnutej pomoci (napr. zamestnanosť, vzdelávanie, regionálny rozvoj, ochrana životného prostredia, výskum a vývoj, kultúra).
Prehľad pomoci prijatej počas prebiehajúceho fiškálneho roku (rok n)	Do prehľadu pomoci sa uvádza aj pomoc, o ktorú požiadal akýkoľvek podnik v skupine tvoriaci so žiadateľom jediný podnik a ktorá ešte nebola poskytnutá (nenadobudla účinnosť zmluva, na základe ktorej sa pomoc poskytuje). V takom prípade sa do poznámky uvedie dátum predloženia žiadosti o poskytnutie pomoci (akejkoľvek, nie len pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov) a informácia o aktuálnom stave schvaľovania pomoci (ak je dostupná).















Prehľad pomoci prijatej počas roku n-1















Prehľad pomoci prijatej počas roku n-2


















Jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

	jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť; 
jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 
jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť. 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) predchádzajúceho odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.




V ................................
Dňa .....................
___________________________________


Pečiatka a podpis
štatutárneho orgánu žiadateľa


