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Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2020 

Toto je iba vzor žiadosti, skutočnú žiadosť je potrebné vyplniť v aplikácii Registračný systém FPU 

na adrese https://podpora.fpu.sk 

1. Základné údaje o žiadateľovi a projekte 

1.1 Žiadateľ 

Názov žiadateľa:  

Právna forma žiadateľa:  

Zriaďovateľ / zákon:  

Sídlo alebo miesto podnikania:  

Telefón:  

Korešpondenčná adresa:  

IČO:  

IBAN:  

Štatutárny orgán:  

Osoba zodpovedná za realizáciu:  

Kontaktná osoba: + e-mailová adresa, + telefón 

1.2 Zhrnutie projektu 

Program:  

Názov projektu:  

Začiatok realizácie:  

Koniec realizácie:  

Miesto realizácie / lokalita:  

 

Účel: 

Výber jednej alebo viacerých hodnôt z ponuky 

 

Zhrnutie projektu (zámery, ciele, hlavné projektové aktivity, cieľové skupiny): (max. 1000 znakov) 

  

 

Celkový rozpočet: € VA1  

Spolufinancovanie: € VA % VA 

Žiadaná podpora: € VA  

1.3 Administratívny poplatok 

Výška administratívneho poplatku2: € VA 

Variabilný symbol:  VA 

Číslo účtu FPU (IBAN):  VA 

 
1VA – tu a ďalej v texte znamená Vypočíta aplikácia 
2Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 

administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1000 

eur 

https://podpora.fpu.sk/
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1.4 Klasifikácia žiadateľa 

Počet zamestnancov: Výber z ponuky 

Ročný obrat alebo ročná súvaha v €: Výber z ponuky 

Kontrola verejnými orgánmi: Výber z ponuky 

2. Charakteristika žiadateľa 

Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov 
žiadateľa (zamerajte sa hlavne na aktivity za posledných päť rokov; uveďte kľúčové diela, 
predstavenia, výstavy, publikácie, ocenenia, atď.. Ak ste organizácia, popíšte 
umeleckú/vedeckovýskumnú oblasť, v ktorej pôsobíte, typ činností, na aké sa špecializujete; 
predstavte dosiahnuté úspechy a ocenenia, atď.): (max. 1000 znakov) 

  

3. Popis projektu 

Charakteristika projektu  (popíšte zámer a ciele projektu a jeho  ideové východiská; uveďte prípadných 

spoluorganizátorov, účinkujúcich, a/alebo garantov projektu; popíšte celkový prínos projektu pre 

umeleckú/vedeckovýskumnú oblasť): (max. 2000 znakov) 

  

 

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít (prípravná fáza, realizácia, zhodnotenie, 

propagácia, atď.): (max. 500 znakov) 

  

 

Práca s cieľovými skupinami projektu (popíšte, ako budete pracovať s cieľovými skupinami projektu, 

aký bude mať prínos pre tieto skupiny a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt 

dopad): (max. 500 znakov) 

  

 

Predpokladaný počet návštevníkov / divákov / čitateľov / participantov a pod. v rámci projektu:  

 

 

Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať: (max. 

500 znakov) 

  

 

Environmentálne opatrenia, ktoré budú realizované v rámci projektu. Pri ich opise možno vychádzať 

z environmentálnych odporúčaní zverejnených na stránke fondu v časti Dokumenty: (max. 1000 

znakov) 

  

 

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich (podľa povahy projektu opíšte dramaturgickú 

a/alebo umeleckú koncepciu a uveďte dramaturga, odbornú porotu, dramaturgickú radu, redakčnú radu 

podujatia (ak je súčasťou projektu), garanta projektu a zoznam všetkých dohodnutých a/alebo 

oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú.): (max: 3000 znakov) 
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4. Prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci (de minimis) z verejných zdrojov SR 
za posledné tri roky 

Rok 
Poskytnutá 

podpora z FPU 

Organizácia (poskytovateľ podpory 

z verejných zdrojov) 
Suma celkom Spolu 

2018 € VA  € € VA 

2019 € VA  € € VA 

2020 € VA  € € VA 

Spolu: € VA Spolu: € VA € VA 

5. Rozpočet projektu 

5.1 Kalkulácia nákladov 

Rozpočtová položka Špecifikácia Rozpočet Žiadané Žiadané v % 

  € € % VA 

  € € % VA 

  € € % VA 

  € € % VA 

  € € % VA 

Spolu: € VA € VA % VA 

 

5.2 Predpokladané výnosy 

Predpokladané výnosy Výnosy 

 € 

 € 

Spolu: € VA 

 

5.3 Spolufinancovanie 

Spolufinancovanie Zdroje Zdroje v % 

Verejné zdroje SR € % VA 

Vlastné zdroje € % VA 

Iné zdroje € % VA 

Spolu: € VA % VA 

 

5.4 Žiadaná podpora celkom 

Žiadaná podpora celkom: € VA 

 

Komentár k rozpočtu, rozpočtovým položkám a výnosom (vrátane popisu spolufinancovania) 

(max. 2000 znakov) 
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6. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 

1. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o dotáciu a vo všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a 
správne, 
2. zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu, 
3. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
4. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia (exekúcia), 
5. nemám záväzky voči rozpočtom obcí, 
6. poskytujem, resp. poskytnem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa 
osobitného predpisu, ak som mal, resp. budem mať takú povinnosť, 
7. nie som v konkurze, v reštrukturalizácii ani v likvidácii a nie je proti mne vedené konkurzné konanie 
ani nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
8. vždy som riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak som mal takú povinnosť, 
9. nemám nedoplatky na sociálne poistenie ani nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné 
dôchodkové sporenie, 
10. nemám nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, 
11. nemám nedoplatky na príslušnom daňovom úrade, 
12. neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania, 
13. neuchádzam sa o podporu na obsahovo identický projekt v iných programoch, resp. 

podprogramoch Fondu na podporu umenia v danej výzve. 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu stanovenom zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu 

umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

       

Miesto podpisu  Dátum podpisu  Titul, meno a priezvisko 

žiadateľa, 

resp. štatutárneho orgánu 

 Podpis 
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Prílohy priložené k žiadosti v elektronickom formáte 
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Rekapitulácia vecných výstupov 

 


