
Povinná príloha č. 10 

Čestné vyhlásenie žiadateľa 

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca 
názov  organizácie  -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

 čestne vyhlasujem, 

že  súhlasím  so  spracovaním  osobných  údajov  v zmysle  zákona 
č.  428/2002  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  za  účelom  splnenia  
všetkých  podmienok  s poskytnutím  nenávratného  finančného 
príspevku. 

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:



Príloha č. 11

Čestné vyhlásenie žiadateľa
 

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca 
názov  organizácie  -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

 čestne vyhlasujem, 

že  pri  akejkoľvek  zmene  údajov  uvedených  v žiadosti  o poskytnutie  
nenávratného  finančného  príspevku,  záväznej  osnove  projektu 
a povinných  prílohách,  od  odovzdania  žiadosti  po  nadobudnutie  
účinnosti  Zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku 
budem  informovať  Sprostredkovateľský  orgán  pod  Riadiacim 
orgánom o týchto  zmenách,  a to v lehote  do 7 dní  od uskutočnenia  
tejto zmeny.

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:



                                                                                                                              Povinná príloha č. 15  

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca 
názov  organizácie  -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

 čestne vyhlasujem, 

že spĺňam podmienky stanovené v definícii mikro, malých a stredných  
podnikov Odporúčania Európskej komisie 361/2003. 

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:



Príloha č. 18

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca 
názov  organizácie  -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

 čestne vyhlasujem, 

že ide o moju prvú účasť na danej výstave, veľtrhu alebo obchodnej  
misii. 

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:



Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný  titul, meno a priezvisko, ako štatutárny zástupca 
názov  organizácie  -  žiadateľa  o nenávratný  finančný  príspevok  zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby, týmto

 čestne vyhlasujem, 

že povinná príloha č. doplniť číslo prílohy sa netýka našej organizácie  
a nie je pre nás relevantná. 

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis:

Dátum a miesto:


