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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 
HLÁSENIE O ZA ČATÍ 

REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU  

Názov poskytovateľa:   ...................................................................... 

Názov prijímateľa:   ...................................................................... 

Názov projektu:   ...................................................................... 

Kód projektu /ITMS2014+/:  ...................................................................... 
 
(ďalej ako „Projekt“) 
 
Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa 
DD.MM.RRRR1 začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej 
aktivity2:  
 

(i) začatím stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii)  vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej 
zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo 

(iii)  začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) 
a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou  
je: ..............................................................3  

 
Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne 
súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR 4. 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR  

Podpis: ........................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 prijímateľa: ........................................... 

                                                 
1 Uveďte dátum, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste 
v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 Zmluvy poskytnutí NFP 
uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.  

2 Krížikom označte jednu hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia 
hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení.  Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch 
alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich. 

3 Uveďte názov konkrétnej prvej hlavnej aktivity pod ľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, vo vzťahu 
ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej 
aktivity.   

4 Uveďte dátum, kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade 
s podmienkami uvedenými vo výzve.  

5 Nehodiace sa prečiarknite  


