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Žiadosť o poskytnutie štipendia 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
Meno a priezvisko žiadateľa: tituly pred, meno, priezvisko, tituly za
Právna forma žiadateľa: fyzická osoba – jednotlivec
Trvalé bydlisko: ulica, číslo, PSČ, obec, štát
Telefón:
Korešpondenčná adresa: ulica, číslo, PSČ, obec, štát
Dátum narodenia:
Poberateľ starobného dôchodku: áno / nie
spolu zo živnosti, slobodného povolania, ÚPSVaR, s.r.o., z
Čestne vyhlasujem, že od marca dividend, tantiém, zo štipendií a podobne; v hrubom bez DPH
2020 do augusta 2020 som *Upozorňujeme, že FPU má právo vyžiadať si všetky potvrdenia
dosiahol príjmy v celkovej sume o príjmoch
názov, sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec, štát); v prípade viacerých
každého v uvedenej štruktúre na novom riadku

Od marca 2020 do augusta 2020 som bol
zamestnaný: uviesť

IBAN:

1.2 Zhrnutie projektu
Program:
Názov projektu:
Miesto realizácie / lokalita:
€ VA1

Žiadané štipendium:
Účel:
Výber jednej alebo viacerých hodnôt z ponuky
Zhrnutie projektu (zámery, ciele, hlavné projektové aktivity, cieľové skupiny): (max. 1500 znakov)

1

VA – tu a ďalej v texte znamená Vypočíta aplikácia
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2. Charakteristika žiadateľa
Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov
žiadateľa (zamerajte sa hlavne na aktivity za posledných päť rokov. Žiadateľ uvedie kľúčové diela,
predstavenia, výstavy, publikácie, ocenenia, atď.: (max. 1500 znakov)

3. Popis projektu
Charakteristika projektu (popíšte zámer a ciele projektu a jeho ideové východiská; popíšte prínos
projektu pre umeleckú/vedeckovýskumnú oblasť): (max. 3000 znakov)

Časový harmonogram projektu: (max. 1000 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. 1000 znakov)

Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať: (max.
1000 znakov)

4. Kalkulácia nákladov
Žiadané
Štipendium

€ VA

Komentár k nákladom na realizáciu projektu (max. 2000 znakov)

2

FO-Š

5. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ, čestne vyhlasujem, že:
1. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o štipendium 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. nemám záväzky voči rozpočtom obcí,
5. poskytujem, resp. poskytnem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa
osobitného predpisu, ak som mal, resp. budem mať takú povinnosť,
6. vždy som riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak som mal takú povinnosť,
7. nemám nedoplatky na sociálne poistenie ani nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie,
8. nemám nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie,
9. nemám nedoplatky na príslušnom daňovom úrade,
10. 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
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Prílohy priložené k žiadosti v elektronickom formáte
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Rekapitulácia vecných výstupov
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