Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu

Príloha č. 1 k MP pre žiadateľov o vykonávanie sprievodných opatrení v rámci programu školské
ovocie pre školský rok 2014/2015

Žiadosť o vykonávanie sprievodných opatrení
plánované v školskom roku 2014/2015
Registračné číslo žiadosti:
(vyplní platobná agentúra)

Pre účely podateľne
A. Všeobecné údaje o žiadateľovi
Názov/Obchodné meno/meno a priezvisko:
Právna forma:

Osoba/y oprávnená/é konať v mene žiadateľa:

IČO:

IČO pre DPH:

Sídlo: (ulica, č. domu, PSČ, mesto, obec, kraj):

Telefónne číslo:

Fax:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla):

E - mail:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu

Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Tel.: 02/59 266 111

B. Opis sprievodných opatrení a náklady na ich realizáciu
Druh realizovaného
opatrenia

Organizovanie ochutnávok,
informačných seminárov, návštev detí
v sadoch, pestovateľských prác

Bližšia špecifikácia
realizovanej aktivity
Cieľ, priebeh a prínos
Počet aktivít, resp. dĺžka
trvania - vykonávania
aktivity
Cieľová skupina detí/žiakov
Počet zúčastnených detí,
škôl
Miesto konania
Spolupráca s rezortmi
Ostatné náklady
( vrátane dopravných
nákladov, nákladov na
množstvá OZ, ktoré boli
predmetom ochutnávok,
atď.)
Organizácia
krúžkov,
seminárov
o zdravej výžive, distribúcia vzdelávacích
materiálov o ovocí a zelenine a zdravých
stravovacích návykoch
Bližšia špecifikácia
realizovanej aktivity

Cieľ, priebeh a prínos

Počet aktivít, resp. dĺžka
trvania - vykonávania
aktivity

Predpokladaná
suma bez DPH
v€

Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Tel.: 02/59 266 111

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu

Cieľová skupina detí/žiakov
Počet zúčastnených detí,
škôl, učiteľov, rodičov
Miesto konania

Ostatné náklady
(náklady na semináre pre
učiteľov, na didaktické
pomôcky, na zabezpečenie
odborníka, atď.)
Výroba a distribúcia propagačných
letákov, predmetov, príprava dotazníkov
na prieskum informovanosti o zdravej
výžive u detí a o programe školské ovocie
Názov materiálu, predmetu,
pri akej aktivite boli
poskytnuté
Počet zapojených detí, škôl,
učiteľov
Výsledky a prínosy
prieskumu, uskutočneného
prostredníctvom dotazníkov
Ostatné náklady

Celková predpokladaná
výška pomoci

* aktivity v súlade s Národnou stratégiou SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny
u detí a žiakov v školách na školský rok 2014/2015, bližšie informácie na www.skolskeovocie.sk

Predpokladaná výška pomoci

Predpoklad pomoci v €
Sumár pomoci

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu

Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Tel.: 02/59 266 111

C. Vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že:

a) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé;
b) sú mi známe podmienky poskytovania podpory a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa
na pomoc, o ktorú žiadam, poskytnem súčinnosť a umožním vykonanie všetkých kontrol,
vrátane kontrol na mieste, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto
žiadosti a v jej prílohách podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
c) údaje uvedené v tejto žiadosti môžu byť používané na štatistické účely a na anonymné
podnikovo-hospodárske hodnotenia; k termínu podania žiadosti nie som v likvidácii alebo na
môj majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné konanie ani exekučné konanie,
ani návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku;
d) že som nepoberal dvojitú pomoc z iných podporných programov EÚ/ES na zabezpečenie
činností podľa čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

D. Záväzky
Zaväzujem sa, že:

a) sprievodné opatrenia financované v rámci programu školské ovocie budú realizované
so zámerom prispieť k cieľom programu školské ovocie a budem postupovať v súlade
s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 1308/2013 a nariadenia
Európskej Komisie (ES) č. 288/2009 v platnom znení;
b) v prípade podvodu alebo vážnej nedbalosti, za ktoré som sám zodpovedný, zaplatím sumu,
ktorá sa rovná rozdielu medzi pôvodne vyplatenou sumou a sumou, na ktorú mám nárok;
c) sprístupním podporné dokumenty alebo ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie
správnosti údajov v tejto žiadosti príslušným kontrolným orgánom na ich požiadanie;
d) sa podrobím akejkoľvek kontrole vrátane kontrole na mieste a najmä preskúmaniu záznamov;
e) písomne oznámim platobnej agentúre každú zmenu údajov.

Miesto a dátum:
Pečiatka a podpis žiadateľa
(osvedčený)

