
1.strana žiadosti

* názov, číslo projektu, kód ITMS a logá ESF sa doplnia v prípade  financovania príspevku z NP

                                   

Číslo OP

PSČ Telefón

slovom 

(EUR)

Kód

Názov projektu: 

*nehodiace sa prečiarknite                                        ** doplniť po vyradení z evidencie 

Druh a označenie pomoci Výška žiadanej pomoci v €

Žiadateľ znevýhodnený podľa § 8 ods. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona o 

službách zamestnanosti NIE JE */ JE podľa písm. ................... 

 7. Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii žiadateľa ako UoZ   

  5. Štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa SK NACE Rev. 2 

Kód projektu:

Príspevok sa poskytuje v rámci Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti:  

Schéma DM č. 16/2014 v platnom znení; alebo Schéma DM č. 7/2015 v odvetví 

poľnohosp.prvovýroby v platnom znení*; 

Dátum zaradenia občana/žiadateľa do 

evidencie UoZ

Dátum vyradenia 

občana/žiadateľa z evidencie 

úradu ako UoZ**

Názov činnosti, ktorú bude žiadateľ 

vykonávať ako SZČ podľa ŠK NACE 

Rev. 2

  6. Priradenie projektu k programovej štruktúre a schéme pomoci

Operačný program: Ľudské zdroje

Dátum, meno a podpis zamestnanca úradu                                                            Pečiatka úradu

2. Údaje o mieste a druhu prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti /SZČ/

Miesto podnikania 

Ulica, číslo, PSČ, obec

Miesto výkonu SZČ,    

ak nie je zhodné           

s miestom podnikania 

(prevádzkareň) 

Ulica, číslo, PSČ, obec

Poskytovateľ pomoci, názov inštitúcie Dátum predloženia žiadosti

Poskytovateľ pomoci, názov inštitúcie

Predmet podnikania   

(druh SZČ)

Požadovaná výška príspevku na SZČ v EUR

Príloha č. 1 IN § 49

Číslo spisu/záznamu:

Dátum prijatia žiadosti:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                  

................................................................

Dátum narodenia 

Ulica, číslo, 

Druh vzdelania

Obec
Adresa trvalého 

bydliska

3. Prehľad o prijatej štátnej pomoci /ŠP/ a pomoci de minimis /DM/ za posledné obdobie predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas 

prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.

Žiadosť
o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti"), 

 zo zdrojov ESF* a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

1. Údaje o žiadateľovi

Žiadateľ/uchádzač

 o zamestnanie

Meno Priezvisko/rodné priezvisko Titul

Rodné číslo

4. Prehľad o žiadanej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, ktorá nebola ku dňu podania žiadosti schválená

Dátum prijatia pomociDruh a označenie pomoci Výška prijatej pomoci v €


