VÝZVA
SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov
internetovej komunity z Fondu SK-NIC
pre VEĽKÉ PROJEKTY
Táto výzva bola schválená SK-NIC, a.s. a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu dňa 24. 02. 2020.

I. OBLASTI PODPORY
SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. veľkých projektov
zameraných na podporu nasledovných oblastí:
A. vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií,
B. digitálna inklúzia znevýhodnených skupín,
C. informačno-komunikačné technológie na podporu životného prostredia.
Podporené budú:
- projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo
projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
- projekty digitálnej inklúzie, ktoré zahŕňajú všetkých ľudí nezávisle od veku, pohlavia, schopností
a miesta do využívania výhod informačno-komunikačných technológií,
- projekty, ktoré znižujú environmentálne dopady na životné prostredie.

II. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
1. Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:
a) fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
b) podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
- celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR (slovom: tristopäťdesiattisíc eur)
a súčasne,
- ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR (slovom: sedemstotisíc eur) ročne a súčasne
- priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp.
v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely
považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov;
c) ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku,
t.j. najmä:
- nadácie zaregistrované podľa zákona č. 34/2002 Z. z.,
- neinvestičné fondy, zaregistrované podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
- občianske združenia, zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,
- neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb
zaregistrované podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
- organizácie s medzinárodným prvkom, zaregistrované podľa zákona č. 116/1985 Z. z.,
- štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne),

- územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne),
- rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy,
- školy (materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy,
konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami,
základné umelecké školy, jazykové školy a podobne),
- nemocnice,
- záujmové združenia právnických osôb,
- registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou
subjektivitou,
- účelové zariadenia cirkvi, zaregistrované podľa zákona č. 308/1991 Z. z.,
- Slovenský červený kríž.
2. Žiadateľom nemôže byť osoba, ktorá:
a) má nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo neplní tieto
povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom,
b) nie je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam
v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č.
330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia
štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak
existuje,
c) počas predchádzajúcich 3 rokov porušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov alebo je členom politickej strany
alebo politického hnutia,
e) je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie
konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol návrh na
vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo osoba,
ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad je v
dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní alebo je voči
tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia,
f) má pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov, je alebo niektorá z osôb, ktoré sú
oprávnené Žiadateľa zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, je
odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii,
legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré
poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho
priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu, vrátane toho, ak sa táto osoba
Žiadateľa alebo niektorá z ďalších osôb uvedených v tomto odseku nachádza na akomkoľvek
zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne
určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív
(OFAC), alebo je osoba Žiadateľa alebo niektorá z osôb tu uvedených vlastnená alebo riadená
sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname alebo ak je osobou
alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán
zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska.

III. CHARAKTERISTIKA VÝZVY
1.
2.
3.
4.

Vyhlasovateľ výzvy: SK-NIC, a.s.
Finančné zabezpečenie: Fond SK-NIC
Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 150 000,- EUR
Výška podpory:
a. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000,- EUR
b. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 30 000,- EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY
15. 03. 2020
30. 04. 2020, 23:59 hod
apríl – máj 2020

Vyhlásenie VÝZVY pre VEĽKÉ PROJEKTY
Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

jún 2020

Schválenie úspešných projektov Úradom podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu

jún 2020

Oznámenie výsledkov Výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv
o poskytnutí finančnej podpory s SK-NIC, a.s.

júl 2020 – január 2022

Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

február 2022

Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie
projektov

V. PODMIENKY POSKYTNUTIA A POUŽITIA FINANČNEJ PODPORY
1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených
výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj
v zmluve o poskytnutí podpory,
b) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
c) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s SK-NIC, a.s. a po splnení
všetkých požadovaných podmienok.
2. Oprávnené výdavky:
a) musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať
s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp.
inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek subjektom vrátane štátnych orgánov
a súkromných osôb,
b) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov
projektu, v prípade ceny práce musí byť táto preukázateľne obvyklá na slovenskom trhu

c)

d)

e)

f)

g)

v danom mieste a čase), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom
projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu),
môžu predstavovať aj odmeny a honoráre za vykonanie práce, ktorá je predmetom ochrany
autorského práva (školenia, tvorba videí, fotografií, web dizajn, mentoring, tvorba článkov
alebo materiálov, licencia za používanie diela, ...), ak sú obsiahnuté v pracovnej zmluve, ak nie
sú, sú oprávneným výdavkom len ak boli uzatvorené na základe autorskej zmluvy v súlade
s autorským zákonom v platnom znení,
môžu byť náklady na koordinátora projektu, t.j. osobu, ktorá riadi realizáciu projektu, v max.
výške 1 000 EUR, vrátane príslušných mzdových nákladov (na odvody a dane), a to výlučne na
základe:
i. pracovnej zmluvy (jej dodatku) alebo dohody uzatvorenej na základe Zákonníka práce
alebo právnych predpisov upravujúcich obdobné pracovné vzťahy alebo
ii. oprávnenia podnikať,
celková suma na nákup hardvéru by nemala presiahnuť 30 % z celkovej žiadanej sumy, pokiaľ
sa tak stane, hodnotiteľ môže udeliť projektu mínusové body; v opodstatnenom prípade, kedy
je nákup hardvéru v zvýšenej miere nevyhnutný, môže hodnotiteľ aj pri prekročení danej
hranice rozhodnúť o udelení výnimky, t. j. neudeliť mínusové body,
celková suma na propagáciu projektu by nemala presiahnuť 10 % z celkovej žiadanej sumy,
pokiaľ sa tak stane, hodnotiteľ môže udeliť projektu mínusové body; v opodstatnenom
prípade, kedy je propagácia projektu v zvýšenej miere nevyhnutná, môže hodnotiteľ aj pri
prekročení danej hranice rozhodnúť o udelení výnimky, t. j. neudeliť mínusové body,
môžu byť ostatné výdavky okrem výdavkov definovaných v kap. V ods. 3.

3. Podpora sa nesmie použiť za účelom úhrady, resp. refundácie najmä nasledovných výdavkov:
a) splácania úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného
príslušenstva pohľadávky,
b) splácania leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
c) splácania poistného uhrádzaného na Slovensku, ako aj v zahraničí, súvisiacich pokút a penále,
ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
d) úhrady poplatkov za bankové služby, colných poplatkov, iných poplatkov uhrádzaných štátu
alebo obci,
e) úhrady akýchkoľvek daní s výnimkou DPH pri nákupe tovaru alebo služieb pre účely projektu,
f) úhrady výdavkov na kúpu pozemkov, iných nehnuteľností vrátane výdavkov na ich
rekonštrukciu,
g) úhrady výdavkov na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných
zariadení,
h) úhrady výdavkov vynaložených na obstaranie použitého hmotného majetku netýkajúcich sa
výlučne projektu,
i) úhrady odmien alebo iných plnení poskytnutých zamestnancom pracujúcim, resp.
podieľajúcim sa na projekte, ostatných mzdových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa
výlučne projektu,
j) úhrady prevádzkových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa výlučne projektu,
k) úhrady kapitálových výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu,
l) úhrady iných výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu.
4. Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:
a) začiatok realizácie: od podpisu zmluvy s SK-NIC, a.s.
b) ukončenie realizácie: do 31. 01. 2022

VI. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY
1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 30. 04. 2020, do 23:59 hod
2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára
umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie v časti Darca je
potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Veľké projekty“. Po odoslaní registrácie v systéme
môže žiadateľ pokračovať vo vypĺňaní formulára.
3. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:
a) vypísané všetky polia elektronického formulára umiestneného na www.darca.sk,
b) ak je žiadateľom fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ predloží úradne overené
čestné vyhlásenie (Príloha 1):
I. o tom, že nemá nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo
neplní tieto povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom,
II. o tom, že je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny
záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
III. že neporušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
IV. že nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, nebol voči tejto osobe podaný návrh na
začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku
alebo osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám,
napríklad je v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom
konaní alebo je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená
reštrukturalizácia,
V. že nie je odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej
organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akéhokoľvek iného protiprávneho
konania, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie,
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu; sa
nenachádza na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA,
vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým
Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) a nie je vlastnená alebo riadená
sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname; nie je osobou
alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán
zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska,
VI. že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia podľa zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
VII. fyzická osoba – podnikateľ prehlasuje naviac, že nemá pozastavenú činnosť v zmysle
právnych predpisov.
c) ak je žiadateľom právnická osoba predloží úradne overené čestné vyhlásenie (Príloha 2):
I. o tom, že nemá nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo
plní tieto povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom,

II. o tom, že je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny
záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
III. o tom, že členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby, ako aj všetci členovia
dozorného orgánu, ak existuje, že sú bezúhonné, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje
osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou
Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
IV. že neporušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
V. že nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, nebol voči tejto osobe podaný návrh na
začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku
alebo osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám,
napríklad je v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom
konaní alebo je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená
reštrukturalizácia,
VI. že nemá pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov,
VII. že právnická osoba alebo osoby, ktoré sú oprávnené Žiadateľa zastupovať, prijímať v jeho
mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, nie sú odsúdené právoplatným rozsudkom za
podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti
alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej
republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho
združenia voľného obchodu, vrátane toho, ak sa táto osoba Žiadateľa alebo ďalšie osoby
uvedené v tomto odseku nachádzajú na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb
zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je
zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC), alebo je osoba
Žiadateľa alebo sú osoby tu uvedené vlastnené alebo riadené sankcionovanou osobou
alebo subjektom uvedenom na takomto zozname alebo ak sú osobou alebo subjektom na
zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán zverejňovanom
aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska,
VIII. že nie je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov alebo je členom
politickej strany alebo politického hnutia.
4. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.darca.sk, v časti
prílohy. Žiadateľ môže taktiež predložiť potvrdenia z príslušných úradov, ktorými preukazuje
oprávnenosť byť žiadateľom vo Výzve pre Veľké projekty.
5. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný
elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné
žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.

VII. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY
1. Nadácia Pontis vykoná kontrolu žiadostí a posúdi:
a) či bola žiadosť podaná v lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo výzve,
b) či nebola podaná v rozpore s výzvou (či sa žiadosťou požaduje poskytnutie podpory, v rozmedzí
súm podpory určených vo výzve, či je žiadateľ oprávnená osoba na podanie žiadosti atď.)
c) či je úplná (pričom za neúplnú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej nie sú uvedené všetky údaje
a informácie stanovené vo výzve a príslušnom formulári žiadosti ako povinné, ku ktorej nie sú
priložené všetky prílohy určené vo výzve a ktorá je nezrozumiteľná),
d) či žiadosť alebo prílohy k nej odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na
projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo
poskytnutie tejto Podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.
2. Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej
podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako
úspešné, budú predložené na schválenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu na schválenie.
3. Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj
technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové
ohodnotenie projektu.
4. Maximálny počet bodov získaných v hodnotení je 100. V prípade, ak celkový počet bodov pre
projekt dosiahne hodnotu nižšiu ako 50 bodov alebo v niektorej skupine hodnotiacich kritérií
nedosiahne ani 50 % maximálneho počtu bodov stanoveného pre príslušnú skupinu kritérií,
projekt bude považovaný za neúspešný a nekvalifikuje sa na schválenie.
5. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný
prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.
6.

So žiadateľmi, ktorých žiadosti schváli Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
uzatvorí SK-NIC, a.s. zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Podpora bude vyplatená v dvoch
splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a 30 % sumy formou refundácie
po doručení kompletnej záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

7.

Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch
(publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú
k podporenému projektu, že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporil Fond SK-NIC
a ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

VIII. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY
1. Žiadateľ, s ktorým SK-NIC, a. s. uzatvorí zmluvu o poskytnutí finančnej podpory, je povinný
vykonať vyúčtovanie podpory prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk.
Zároveň je povinný zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou, na adresu kancelárie Nadácie
Pontis v Žiline: Nadácia Pontis, Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, ktorá vykoná kontrolu
správnosti a úplnosti vyúčtovania.

2. Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory teda je:
a) úplne vyplnený formulár prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,
b) kópie dokladov: faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové
pokladničné doklady, preukazujúce použitie finančnej podpory, ktoré musia obsahovať všetky
náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej
súvislosti s podporovanou činnosťou.
3. Termín na vykonanie vyúčtovania bude dohodnutý v zmluve o poskytnutí finančnej podpory.
4. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí
finančnej podpory, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité
neoprávnene.
5. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k využitiu finančnej podpory budú uložené v
zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

IX. OSTATNÉ INFORMÁCIE
1. Poskytovanie informácií o tejto výzve – kontaktné osoby:
Pavol Pikla, mob. +421 905 449 522, fondsk-nic@nadaciapontis.sk
2. Prílohy k výzve:
Príloha č. 1: Vzorové čestné vyhlásenie – FO
Príloha č. 2: Vzorové čestné vyhlásenie – PO
Príloha č. 3: Hodnotiace kritériá projektu
3. Ďalšie dokumenty súvisiace s výzvou (informatívne):
Dokument č.1: Vzorová zmluva o poskytnutí finančnej podpory

