Výzva
na registráciu v DataCentre
pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci
vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)
__________________________________________________________________________________

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 13. februára 2020,

VYZÝVA
oprávnených žiadateľov k povinnej registrácii v DataCentre
(pred samotným podaním žiadosti o poskytnutie pomoci - ZELENÁ NAFTA 2020)

v termíne od 06. júla 2020 do 07. augusta 2020.
Registrácia oprávnených žiadateľov v DataCentre prebieha na webovom odkaze
https://www.itms2014.sk/, kde budú presmerovaní do elektronického formulára pre vytvorenie
žiadosti o aktiváciu konta. (Postup registrácie s popisom jednotlivých krokov je uvedený
v Prílohe č. 1 Usmernenie k registrácii v DataCentre pre opatrenie Zelená nafta 2020).
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.“

Listinnú formu žiadosti o aktiváciu konta je nutné podpísať štatutárnym orgánom, prípadne
ním poverenou osobou. Do zoznamu štatutárnych orgánov je potrebné uviesť príslušných
štatutárnych zástupcov oprávnených konať za subjekt v prípade písomných právnych úkonov
v zmysle príslušného registra (napr. Obchodný register, a i.). Podpis štatutárneho
orgánu/poverenej osoby musí byť ÚRADNE OSVEDČENÝ (Notársky úrad, obec, Matričný
úrad...).

V prípade podpísania žiadosti poverenou osobou je potrebné doručiť spolu so žiadosťou aj
originál splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a podpisom
splnomocnenca spolu s jeho súhlasom, že splnomocnenie prijíma (príp. úradne osvedčenú
kópiu splnomocnenia).
Žiadosť o aktiváciu konta musí byť podpísaná zároveň používateľom na 3. strane žiadosti
o aktiváciu konta (v prípade viacerých používateľov aj na ďalších stranách). Nakoľko
komunikácia so žiadateľom prebieha výlučne e-mailovou formou je potrebné ako používateľa
uviesť osobu, ktorá bude aktívne využívať zadaný e-mail v žiadosti o aktiváciu konta a zároveň
aktívne reagovať na zasielané e-maily zo systému ITMS2014+. (Kontaktná osoba a používateľ
môže byť jedna osoba).
Kompletne vyplnenú žiadosť o aktiváciu konta (vrátane príloh a záväzných podmienok
používania portálu ITMS2014+) s úradne osvedčenými podpismi štatutárnych zástupcov
je potrebné zaslať do DataCentra na adresu:
DataCentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava
Oznámenie o schválení žiadosti o aktiváciu konta sa zasiela elektronicky na e-mailovú
adresu používateľa spolu s inštrukciami na jeho aktiváciu.
Bez registrácie v systéme ITMS2014+ nie je umožnené predloženie samotnej žiadosti
o poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ
NAFTA 2020).
Žiadosť
o aktiváciu
do 07. augusta 2020.
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UPOZORNENIE: Podanie žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre nenahrádza samotné
podanie žiadosti o zelenú naftu! T. j. ak má žiadateľ záujem o čerpanie štátnej pomoci na
podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020),
musí podať aj Žiadosť o zelenú naftu na základe výzvy zverejnenej Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou.
UŽ ZAREGISTROVANÉ SUBJEKTY v systéme ITMS2014+ sa nemusia opakovane
registrovať, ale v prípade zmien je potrebné vykonať aktualizáciu údajov pred podaním žiadosti
o zelenú naftu.
Žiadateľom sa odporúča skontrolovať aktuálnosť údajov v časti Správa subjektu a osôb (názov,
adresa sídla, zoznam štatutárnych zástupcov, bankový účet...) a v Doplňujúcich údajoch, či má
uvedenú hodnotu „ÁNO“ v časti „Iné dotácie“.
V prípade potreby zmien, ktoré žiadateľ nevie vykonať (napr. doplnenie príznaku „ÁNO“
v Doplňujúcich údajoch v časti „Iné dotácie“ a pod.) je potrebné kontaktovať priamo
DataCentrum.

V prípade technických otázok k registrácii je možné obracať sa priamo na Centrum podpory
užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk.

V Bratislave, dňa 03. 07. 2020

Ing. Tibor Guniš
generálny riaditeľ

Prílohy:
1. Príloha č. 1 - Usmernenie k registrácii v DataCentre pre opatrenie ZELENÁ NAFTA
2020
2. Príloha č. 2 – Oprávnení žiadatelia v rámci štátnej pomoci na poskytovanie pomoci
vo forme úľav na environmentálnych daniach ZELENÁ NAFTA 2020

