Metodický pokyn k oznámeniu
MŠVVŠ SR o predkladaní žiadostí k poskytovaniu dotácií na zabezpečenie
podporných organizačných, technických a administratívnych činností
v oblasti vesmírnej politiky a dofinancovania dostavby pozemnej stanice
prvej slovenskej družice SkCube
Názov projektu:
Zabezpečenie podporných organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti
vesmírnej politiky a dofinancovania dostavby pozemnej stanice prvej slovenskej družice
SkCube
Základné informácie o žiadateľovi:
-

Názov organizácie, adresa organizácie, IČO, typ organizácie, sektor výskumu a vývoja

-

kontaktná osoba – meno, priezvisko, tel, fax, e-mail

-

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Identifikačné údaje o žiadateľovi
-

popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa

-

podrobné vymedzenie činnosti v súlade s oznámením o poskytovaní dotácií

-

podnikateľské subjekty: Splnenie podmienok na poskytnutie dotácie podľa § 8a odseku 6
zákona č. 172/2005 Z. z

-

čestné vyhlásenia a doklady, že žiadateľ nie je v ťažkostiach v zmysle prílohy
k oznámeniu

-

skúsenosti s koordinovaním aktivít v oblasti vesmírnej politiky na národnej úrovni

Vymedzenie projektu:
-

zámery, ciele, anotácia projektu

Rozpočet projektu žiadateľa
-

uveďte súhrnný rozpočet na zabezpečenie činnosti v oblasti vesmírnej politiky
a dofinancovania dostavby pozemnej družice

-

rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú
žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, z toho požadovaná výška dotácie

-

Štruktúra rozpočtu:
a) bežné priame výdavky
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 mzdové výdavky
 cestovné
 materiálové výdavky
 Výdavky na služby
 Výdavky spojené so zverejnením výsledku vedecko-technickej služby
 Výdavky na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy
b) bežné nepriame výdavky
 Mzdové výdavky a ostatné osobné výdavky obslužných zamestnancov
 Výdavky na drobný spotrebný materiál
 Odpisy príjemcu a spolupríjemcov
c) kapitálové výdavky
d) iné príjmy a výdavky

Doba trvania projektu
(od – do: dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr) – doba trvania projektu musí byť v súlade s termínmi
uvedenými v bode E oznámenia o poskytovaní dotácií
Preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu podľa § 8a odseku 12
písmena a) zákona č. 172/2005 Z. z.:
- Čestné vyhlásenie žiadateľa a spolužiadateľa alebo potvrdenie zo správy finančnej kontroly
o vysporiadaných finančných vzťahoch žiadateľa a spolužiadateľa so štátnym rozpočtom
- Potvrdenie z príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi a spolužiadateľovi nie je
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:
- Potvrdenie z daňového úradu, že voči žiadateľovi alebo spolužiadateľovi nie je vedený
výkon rozhodnutia v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. (Exekučný poriadok), zákon č.
511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
- Potvrdenie z príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ alebo spolužiadateľ neporušil zákaz
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní, že žiadateľ alebo spolužiadateľ nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.
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- Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že žiadateľ alebo spolužiadateľ nemá evidované
nedoplatky na sociálne poistenie a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Prínosy poskytnutia dotácie pre rozvoj Slovenskej republiky
-

uveďte prínosy a pridanú hodnotu pre Slovenskú republiku súvisiace s realizáciou
projektu (zamestnanosť, HDP,..)
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