
Inovačný fond n. f.

ŽIADOSŤ  O  NÁVRATNÚ  FINANČNÚ VÝPOMOC

Žiadateľ: 

Tematická orientácia:

Programový smer projektu:

Registračné číslo: Došlo dňa:

Výsledok hodnotenia: Body: Schválený - neschválený

Výška  návratnej  finančnej  výpomoci 
schválená Správnou radou fondu:
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OSNOVA NA VYPRACOVANIE PROJEKTU

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Názov projektu:

2. Názov organizácie žiadajúcej o podporu  (neskrátený).

 Štatutárny zástupca (meno a priezvisko, funkcia)

Tel.: FAX: E-mail:

IČO: DIČ: Druh právneho subjektu:

Dátum registrácie v 
Obchodnom registri:

Dátum registrácie 
živnostenskej činnosti:

Dátum registrácie v inom 
registri:

Zodpovedný riešiteľ projektu (meno a priezvisko, titul):

Adresa:

Tel.: FAX: E-mail:

3. Predmet podnikateľskej činnosti 

4. Celkový počet zamestnancov k 31.12 ( rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti)

5. Platiteľ DPH – áno, nie

6. Prijatá návratná finančná výpomoc z Inovačného fondu, n.f. MH SR za posledné 3 kalendárne roky ( výška  
a dátum prijatia)

7. Kontaktná osoba ( titul, priezvisko, meno, funkcia, tel. č., fax č., e-mail)

8. Bežný  účet  podnikateľského subjektu (  žiadateľa),  na ktorý  bude  poukázaná návratná finančná výpomoc  
(názov peňažného ústavu a pobočky, číslo bežného účtu).

9. Doba riešenia projektu:          
                                                Od:                                        do:

                                                   _______________               _________________
                                                     mesiac/rok                                          mesiac/rok
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4. Zdroje financovania projektu projektu Finančné prostriedky (EUR)
Celkom Roky

Celkom
        z toho

- Inovačný fond
- vlastné zdroje žiadateľa
- Iné  cudzie  zdroje  (pôžička,  dar, 

dotácia...) 
 V prípade financovania projektu aj z iných cudzích zdrojov je nutné vyplniť  aj nižšie uvedenú tabuľku.

Iné zdroje financovania (pôžička, dotácia, dar,...)
Druh zdroja Poskytovateľ Výška 

poskytnutia
Dátum 
poskytnutia

Splatnosť

5. Vyhlásenie  žiadateľa, že je oboznámený so Zásadami a podmienkami o poskytovaní 
návratnej finančnej podpory zo zdrojov Inovačného fondu n. f.

Dátum: Meno a podpis štatutárneho 
zástupcu žiadateľskej 
organizácie:

Pečiatka:
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B. TECHNICKÁ  ČASŤ  - VYPRACOVANIE PROJEKTU*

1. Charakteristika vecného zamerania riešeného problému v porovnaní so svetovou úrovňou, 
novosť

2. Technické parametre riešeného problému a riziko technického rozvoja
3. Porovnanie  riešenia  so  stávajúcou  úrovňou  techniky,  miera  zvýšenia  technických 

parametrov, technická účelnosť
4. Vplyv riešeného problému po jeho realizácii na životné prostredie
5. Schopnosť  podniku  realizovať  novú  technológiu  (porovnanie  s  doterajšou  úrovňou, 

problémy)
6. Úroveň  zabezpečenosti  riešenia  problému  v  podniku  (technická  úroveň,  skúsenosti, 

zabezpečenosť vlastnými pracovníkmi, kooperácia a pod.)

Stupeň dôvernosti:
(nehodiace prečiarknuť)

A B

* (podľa stanovených bodov v rozsahu 3 ÷  5 strán)
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C. HOSPODÁRSKA A EKONOMICKÁ ČASŤ PROJEKTU

1. Zhodnotenie  odbytovateľnosti  na  trhu  (domácom  i  zahraničnom),  marketingový 
prieskum,   predbežná dohoda, zmluvné zabezpečenie

2. Zhodnotenie  ekonomických  prínosov  z  vyriešeného  problému  v  porovnaní  s 
pôvodným resp. porovnateľným výrobkom

Stupeň dôvernosti
(nehodiace preškrtnúť)

A B

Ukazovateľ a účinky Realizácia
1. rok 2. rok 3. rok

Výnosy (EUR)
Hosp. výsledok pred zdanením(EUR)
Pridaná hodnota (EUR)
Zvýšenie vývozu (EUR)
Vytvorenie nových pracovných miest
(fyzické osoby)
3. Návratnosť vynaložených prostriedkov
  
Kritérium hodnotenia efektívnosti poskytnutej návratnej finančnej výpomoci
Kritériom ekonomickej efektívnosti prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj zo zdrojov Inovačného fondu 
n.f. a vlastných zdrojov žiadateľa sa stáva návratnosť takto vynaložených prostriedkov. Pre jej výpočet sa 
stanovuje nasledovný postup:

celkové náklady vynaložené na výskum a vývoj
q =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

suma prínosov za dobu inovačného cyklu
čiže 

NIF    +    NŽ     ( EUR)
q =  –––––––––––––––––––––––-

( ∑ Pp) . TIC     (EUR)

kde
NIF – celkové náklady vynaložené na výskum a vývoj zo zdrojov IF n. f.
NŽ –  celkové náklady vynaložené na výskum a vývoj z vlastných zdrojov žiadateľa
Pp –  ročné priame prínosy z riešenia

• zisk z predmetnej inovácie
• zníženie nákladov z predmetnej inovácie (napr. úspora materiálov, surovín, energií, pracovníkov)

TIC – perióda inovačného cyklu (doba stanovená vo svete pre inovačnú periódu výrobku resp. technológie)

Prijateľná úroveň ukazovateľa návratnosti:  q  <  TIC

4. Zabezpečenosť rozsahu výroby v nadväznosti na odbyt

5. Národohospodárske aspekty riešeného problému (vplyv na životné prostredie, 
vytváranie pracovných miest, regionálne aspekty

6. Sociálne  aspekty  (účinky  na  pracovné  miesto  -  ergonometria,  kvalifikácia, 
zdravotné riziká resp. ďalšie prednosti)
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D.  ZÁKLADNÉ HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE ŽIADATEĽA
Prehľad základných hospodárskych ukazovateľov žiadateľa za tri roky predchádzajúce 
roku podania žiadosti
(zároveň sa k žiadosti priloží súvaha a výsledovka k poslednému hodnotenému obdobiu)

Stupeň dôvernosti
(nehodiace preškrtnúť)

A B

Ukazovateľ
(EUR)

Riadok podkladu Roky

Výkony výsledovka r. č. 04

Hosp. výsledok pred zdanením výsledovka r. č. 60

Aktíva celkom súvaha r. č. 001

Finančný majetok súvaha r. č. 051

Vlastné imanie súvaha r. č. 062

Cudzie zdroje súvaha r. č. 079

Dlhodobé záväzky súvaha r. č. 084
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E. ČESTNÉ  PREHLÁSENIE

Nižšie podpísaný               

Funkcia

Trvalé bydlisko

ČOP

prehlasujem  na  svoju  česť  a  svedomie,  že  organizácia,  ktorej  som štatutárnym  orgánom 
(členom štatutárneho orgánu oprávneného rokovať a podpisovať v mene organizácie

a) obdržala/neobdržala (nehodiace škrtnite) inú podporu na predložený projekt od niektorého 
štátneho orgánu

V prípade, že obdržala, uveďte zdroj podpory, číslo projektu, rok a výšku podpory

Zdroj, číslo projektu Rok Výška podpory
EUR

b) nemá  žiadny  dlh,  splatný  nedoplatok  na  daniach  a  poistnom voči  štátnemu  rozpočtu, 
štátnym fondom a podporným programom

c) riešením projektu neporuší autorské a priemyslové práva tretích osôb
d) ku dňu podpisu žiadosti nebol na jej majetok vyhlásený konkurz a nie je v likvidácii

Dátum spracovania 
projektu:

Meno a podpis 
predkladateľa: 

Pečiatka:
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Vysvetlivky:

1. Tematická orientácia
Vyplňovať v zmysle vyhlásenej súťaže 

2. Programové smery projektu
Vyplňovať v zmysle vyhlásenej súťaže 

3. Registračné číslo
Vyplňuje Inovačný fond n. f.

4. Dátum prijatia a výsledok hodnotenia
Vyplňuje Inovačný fond n. f.

5. Názov projektu
Uveďte  názov  projektu  v  takej  podobe,  aby  bol  zverejniteľný  podľa  zákona  NR  SR 
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

6. Druh právneho subjektu
Organizácia  zriadená  podľa  Obchodného  zákonníka  (a. s.,  s. r. o.),  ďalej  rozpočtová, 
príspevková organizácia, alebo subjekt pracujúci na báze živnostenského zákona

7. Stupeň dôvernosti
Stupeň A: údaje môžu byť zverejnené v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom 

prístupe k informáciám
Stupeň B: údaje sú predmetom obchodného tajomstva
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ZOZNAM POVINNE PREDKLADANÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI

- Výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (pre fyzickú osobu) – originál 
alebo overená kópia

- Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (pre právnickú osobu) – originál 
alebo overená kópia

- Výpis  z registra  trestov  nie  starší  ako  3  mesiace  (fyzickej  osoby  alebo  štatutárnych 
zástupcov) – originál alebo overená kópia

- Potvrdenie, že žiadateľ v čase podania žiadosti nie je v konkurze
- Potvrdenie, že žiadateľ v čase podania žiadosti nie je v likvidácií
- Potvrdenie  daňového  úradu  o výške  vyrovnaných  daňových  záväzkov  ku  konca  roku, 

ktorý predchádza roku podania žiadosti – originál alebo overená kópia
- Potvrdenie  o tom, že žiadateľ nie je  dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, 

nemocenské, zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré nie je staršie ako 3 
mesiace (lehota sa počíta odo dňa podania žiadosti) – originál alebo overená kópia

- Bilancia majetku (súvaha) a Výkaz zisku a strát ku koncu roku, ktorý predchádza roku 
podania žiadosti
(v prípade  novozaloženého  subjektu  štatistické  výkazy,  z ktorých  sú  zrejme  kladné 
hospodárske výsledky subjektu ku dňu podania žiadosti)

- Čestné vyhlásenie, o tom, že žiadateľova situácia sa počas obdobia, ktoré uplynulo od 
vystavenia vyššie uvedených dokladov, nezmenila.

- predloží návrh na  zábezpeku vo forme hnuteľného, resp. nehnuteľného majetku (znalecké 
posudky dokladá až pri podpise zmluvy)

- VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 
Vyhlasujem,  že  údaje  uvedené  v žiadosti  a v jej  prílohách  sú  pravdivé.  Súhlasím 
s poskytnutím  týchto  údajov  členom  hodnotiacej  komisie  Inovačného  fondu,  n.  f. 
za účelom posúdenia žiadosti,  resp. kontroly účelovosti vynaloženej návratnej finančnej 
výpomoci , ktorá bola poskytnutá na tento projekt. (Dátum, priezvisko, meno a podpis 
osoby oprávnenej konať v mene podnikateľského subjektu, pečiatka)
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