Výzva
na registráciu v DataCentre
pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci
vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26
Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), v zmysle
zákona č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, na základe Schémy
štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení
dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 54664 (ďalej
len „schéma“) a na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní výzvy zo dňa 29. mája 2019,

VYZÝVA
oprávnených žiadateľov k povinnej registrácii v DataCentre
(pred samotným podaním žiadosti o poskytnutie pomoci - ZELENÁ NAFTA 2019+)

v termíne od 10. júla 2019 do 09. augusta 2019
Registrácia oprávnených žiadateľov v DataCentre prebieha na webovom odkaze
https://www.itms2014.sk/, kde budú presmerovaný do elektronického formulára
pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta.
Žiadatelia sú povinní v žiadosti o aktiváciu konta vybrať variant „Áno, budem žiadať
o dotáciu v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v spojitosti so zákonom č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí
pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe.“
Pre účely urýchlenia administrácie DataCentrum odporúča oprávneným žiadateľom predkladať
žiadosti o aktiváciu konta v LISTINNEJ FORME.
Papierovú formu žiadosti o aktiváciu konta je nutné podpísať štatutárnym orgánom, prípadne
ním poverenou osobou, pričom podpis štatutárneho orgánu/poverenej osoby musí byť úradne
osvedčený (Notársky úrad, Matričný úrad). Žiadosť o aktiváciu konta musí byť podpísaná
zároveň používateľom, pre ktorého sa žiada o zriadenie konta.
Vyplnenú a úradne osvedčenú žiadosť o aktiváciu konta je potrebné zaslať doporučene
do DataCentra na adresu:
DataCentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Upozorňujeme žiadateľov, že chybné zaslanie žiadosti o aktiváciu konta na platobnú
agentúru nenahrádza riadne zaslanie na DataCentrum, a takáto žiadosť o aktiváciu
konta nebude akceptovaná.
Oznámenie o schválení žiadosti o aktiváciu konta sa zasielala elektronicky na e-mailovú adresu
používateľa uvedenú v elektronickej forme žiadosti o aktiváciu konta. Používateľovi je zároveň
zaslaný e-mail na aktiváciu používateľského konta. E-mail obsahuje link na aktiváciu konta
a zadefinovanie hesla.
Pokiaľ žiadateľ nevykoná krok registrácie, nezašle žiadosť o aktiváciu používateľského
konta DataCentru, NEBUDE MU UMOŽNENÉ následné predloženie samotnej žiadosti
o poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ
NAFTA 2019+).

Žiadosť o aktiváciu konta je nevyhnutné zaslať do DataCentra
do 09. augusta 2019. Dôrazne upozorňujeme na dodržanie stanovenej lehoty, nakoľko
rýchlosť spracovania závisí od počtu žiadateľov o aktiváciu používateľského konta.
V prípade, že žiadateľ zasiela žiadosť o aktiváciu konta elektronickou formou s kvalifikovaným
elektronickým podpisom, je nutné vziať do úvahy aj lehotu na overenie tohto podpisu, a teda
minimálne 24 hodín.
OSOBITNÉ UPOZORNENIE PRE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA
(SHR) (podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov)
K žiadosti o aktiváciu kontra je potrebné priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu
osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že
osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

! UPOZORNENIE: Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné
podanie žiadosti! Ak má žiadateľ záujem o čerpanie štátnej pomoci na podporné
opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA
2019+), musí podať žiadosť o poskytovanie pomoci na základe Výzvy, ktorú
zverejní platobná agentúra na svojej stránke.
V prípade otázok k registrácii je možné obracať sa priamo na Centrum
podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, alebo e-mailom
na: cpu@datacentrum.sk.

V Bratislave, dňa 10. 07. 2019

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ

Prílohy:
1. Príloha č. 1 - Usmernenie k registrácii v DataCentre pre opatrenie ZELENÁ NAFTA
2019+
2. Príloha č. 2 – Postup pre predloženie žiadosti o aktiváciu konta na verejnej časti
ITMS2014+

