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Bratislava, 28. apríl  2006

1



Príloha č. 3

ZÁVÄZNÁ OSNOVA PROJEKTU  PRE ŽIADATEĽA Z VEREJNÉHO 
SEKTORA V RÁMCI OPATRENIA 1.2 SOP PRIEMYSEL A SLUŽBY

A. Žiadate      ľ

1.  INFORMÁCIE O ŽIADATE OVIĽ
Názov žiadateľa – subjekt z verejného sektora 1

Sídlo žiadateľa PSČ Obec (Mesto) Ulica, číslo domu

Právna forma2

IČO

Platca DPH                áno   nie

Telefón (aj predvoľbu) Fax 

E-mail

2. ŠTATUTÁRNY (-I) ZÁSTUPCA (-OVIA) IADATE AŹ Ľ

 Meno a priezvisko, titul

 

Meno Priezvisko Titul

 Adresa trvalého bydliska PSČ Obec (Mesto) Ulica, číslo domu

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

1  Vyššie  územné  celky,  pričom tieto  musia  zabezpečiť,  aby  sa  spracovávania  projektov, predkladania 
projektov a činností súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nezúčastňovali 
pracovníci,  ktorí  zabezpečujú napĺňanie jednotlivých ustanovení  Rámcovej  zmluvy medzi VÚC a MH SR 
z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov; mestá a obce,  ich vzájomné združenia;  rozpočtové a príspevkové 
organizácie  zriadené  mestami  a obcami;  obce,  mestá  v združení  s univerzitou,  v prípade  technologických 
parkov a výskumno-vývojových centier v zmysle zákonov: 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 302/2001 Z.z. 
o samospráve  VÚC a samosprávnych krajoch;  131/2002 Z.z.  o vysokých  školách;  40/1964 Zb.  Občiansky 
zákonník.

2  Podľa  príslušnej  legislatívy  SR  (VÚC,  obce,  mestá,  rozpočtové  a príspevkové  organizácie  zriadené 
mestami, a pod.).
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3. KONTAKTNÁ OSOBA PRE IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU3

Meno a priezvisko, titul

 

Meno Priezvisko Titul

 Adresa trvalého bydliska: PSČ Obec (Mesto) Ulica, číslo domu

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

4.   PROFIL ŽIADATE AĽ

Dátum vzniku subjektu4

Predmet činnosti 
Kód OKEČ5 Názov

Priemerný počet zamestnancov k 31.12. roku 
predchádzajúceho roku podania žiadosti6 

 1-10            11-50           51-250   
 251-500      501-1000     viac ako 1000

Priemerný počet zamestnancov ku dňu podania žiadosti 
 1-10            11-50           51-250   
 251-500      501-1000     viac ako 1000

Podiel žien na celkovom počte zamestnancov7 v %

Zamestnávate občanov so zdravotným postihnutím?  áno  nie

5. PARTNERI ŽIADATE AĽ  8                                                         

Máte partnera podieľajúceho sa na projekte?       áno         nie 

Ak áno, prosíme vyplniť časť A1 záväznej osnovy projektu pre každého partnera

3  Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca / konateľ žiadateľa písomne poverí konkrétnu osobu ako 
kontaktnú osobu pre projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, spolupracuje s poverenými pracovníkmi 
pri  monitorovaní,  zodpovedá  za  realizáciu  projektu.  Nemá  však  oprávnenie  na  podpis  akýchkoľvek 
dokumentov súvisiacich s projektom.

4  Vyplňuje  sa  len v prípade,  ak  je  žiadateľom združenie  založené  subjektami  verejného  sektora, resp. 
rozpočtová alebo príspevková organizácia miest/obcí/VÚC. Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.

5  Uveďte len jeden podľa prevažujúcej aktivity súvisiacej s projektom.
6  Vyplňuje  sa  len v prípade,  ak  je  žiadateľom združenie  založené  subjektami  verejného  sektora,  resp. 

rozpočtová alebo príspevková organizácia miest /obcí/VÚC. V prípade, že žiadateľom je združenie miest/obcí/
VÚC, ktoré vzniklo v roku podania žiadosti, uvádza informáciu o aktuálnom stave zamestnancov.  Nevzťahuje 
sa na VÚC, obce, mestá.

7  Vyplňuje  sa  len v prípade,  ak  je  žiadateľom združenie  založené  subjektami  verejného  sektora,  resp. 
rozpočtová alebo príspevková organizácia miest/obcí/VÚC. Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.

8  Partner je akýkoľvek subjekt,  ktorý spĺňa  kritériá oprávnenosti  záväzné pre žiadateľa  o nenávratný 
finančný príspevok a ktorý sa zúčastňuje na realizácii projektu (finančne, know-how). V prípade združenia sú 
partnermi účastníci združenia. Na každého partnera aplikujte body 1-3. Partnera uveďte v časti A1 záväznej 
osnovy projektu.
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6.   SCHOPNOS  RIADI  AŤ Ť  REALIZOVA  PROJEKTYŤ  9

Stručne popíšte projekty riadené vašou organizáciou počas posledných 5 rokov pričom identifikujte každý 
projekt podľa nasledujúcich požiadaviek:

- finančné zdroje Projektu
- ciele Projektu
- miesto realizácie Projektu
- výsledky Projektu
- náklady na Projekt
- at .ď

Stručne popíšte technické schopnosti Vás a Vašich pracovníkov v oblasti, na ktorú sa predkladaný projekt 
vzťahuje:

- skúsenosti v oblasti využívania technológií spojených s projektom
- skúseností s implementáciou projektov podobného zamerania

7.  BOLA  ŽIADOS  OŤ  FINANCOVANIE  TOHTO  PROJEKTU ALEBO  JEHO ASTI  ZOČ  
ZDROJOV EÚ PREDLOŽENÁ NA INÝ RIADICI ORGÁN?

 ÁNO           NIE

AK ÁNO, UVE TE PODROBNOSTIĎ :

- poskytovateľ pomoci10

- referenčné číslo11

- dátum schválenia 
- požadovaná výška pomoci
- udelená výška pomoci
- účel a forma pomoci

9   Napríklad projekty financované z predvstupových fondov, zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a iné.
10  Napríklad Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR atď.
11  Ide o číslo pridelené žiadateľovi pri predkladaní projektu (registračné číslo projektu).
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A1.  Partner 12 žiadate a  (žiadate  vyp a len  vľ ľ ĺň  prípade,  ak  má  na  
projekte  partnera)  
 
1.  INFORMÁCIE O PARTNEROVI ŽIADATE AĽ

Právnická osoba (PO) - Obchodné meno partnera

Názov partnera – subjekt z verejného sektora 13

Sídlo partnera: PSČ Obec (Mesto) Ulica, číslo domu

Právna forma14

IČO DIČ 15

Platca DPH          áno       nie

Telefón (aj predvoľbu) Fax 

E-mail

2 . ŠTATUTÁRNY (-I) ZÁSTUPCA (-OVCIA) PRÁVNICKEJ OSOBY 

 Meno a priezvisko, titul Meno Priezvisko Titul

 Adresa trvalého bydliska: PSČ Obec (Mesto) Ulica, číslo domu

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

12  Partner je akýkoľvek subjekt,  ktorý spĺňa  kritériá oprávnenosti  záväzné pre žiadateľa  o nenávratný 
finančný príspevok a ktorý sa zúčastňuje na realizácii projektu (finančne, know-how). V prípade združenia sú 
partnermi účastníci združenia. Je potrebné uviesť názov partnera a spôsob jeho zapojenia (kapitálový vstup, 
majetkové prepojenie, technická asistencia, zmluva o združení prípadne iné).

13  Vyššie  územné  celky,  pričom tieto  musia  zabezpečiť,  aby  sa  spracovávania  projektov, predkladania 
projektov a činností súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nezúčastňovali 
pracovníci,  ktorí  zabezpečujú napĺňanie jednotlivých ustanovení  Rámcovej  zmluvy medzi VÚC a MH SR 
z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov; mestá a obce,  ich vzájomné združenia;  rozpočtové a príspevkové 
organizácie  zriadené  mestami  a obcami;  obce,  mestá  v združení  s univerzitou,  v prípade  technologických 
parkov a výskumno-vývojových centier v zmysle zákonov: 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 302/2001 Z.z. 
o samospráve  VÚC a samosprávnych krajoch;  131/2002 Z.z.  o vysokých  školách;  40/1964 Zb.  Občiansky 
zákonník.

14  V zmysle  zákonov:  455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní;  219/1991 Zb.  o súkromnom podnikaní 
občanov; 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; 111/1990 Zb. o štátnom podniku; 181/1995 Z.z. o pozemkových 
spoločenstvách; 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uviesť podľa príslušnej legislatívy SR (VÚC, obce, mestá, 
samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, a pod.).

15  Uvedie partner, ktorý je právnická osoba (PO).
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3.  PROFIL PARTNERA ŽIADATE AĽ

Dátum vzniku partnerského subjektu16 

Vedenie účtovníctva  jednoduché          podvojné

Predmet činnosti 
Kód OKEČ17 Názov

Podiel žien na celkovom počte zamestnancov18 v %

Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní19 v %

Vlastníkom / spoluvlastníkom firmy je žena?  áno  nie

Počet žien v riadiacich pozíciách:

Zamestnávate občanov so zdravotným postihnutím?  áno  nie

Priemerný počet zamestnancov20 
 1-10           11-50           51-250   
 251-500     501-1000     viac ako 1000

Podiel exportu na obrate predstavoval v priebehu posledných 
dvoch účtovných období:

 0-10%       11-30%      
 31-50%     viac ako 51% 

4.  SPÔSOB ZAPOJENIA PARTNERA DO PROJEKTU 

Aktivity Finančný príspevok k projektu Know-how 

16  Vyplňuje  sa  len  v prípade,  ak  je  partnerom  právnická  osoba,  resp.  združenie  založené  subjektami 
verejného sektora. Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.

17  Uveďte len jeden podľa prevažujúcej aktivity súvisiacej s projektom.
18  Podľa priemerného počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu 

s pracovníkmi  na  čiastočný úväzok a so sezónnymi pracovníkmi.  Za referenčný rok sa  považuje  posledné 
ukončené účtovné obdobie.

19  Uvedie partner, ktorý je právnická osoba. Za referenčný rok sa považuje posledné ukončené účtovné 
obdobie.

20  Podľa priemerného počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu 
s pracovníkmi  na  čiastočný úväzok a so sezónnymi pracovníkmi.  Za referenčný rok sa  považuje  posledné 
ukončené účtovné obdobie.
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B. Projekt  

1.  NÁZOV PROJEKTU

2. PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

názov operačného programu SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY

názov priority RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI PRIEMYSLU A SLUŽIEB 
S VYUŽITÍM DOMÁCEHO RASTOVÉHO POTENCIÁLU

názov opatrenia PODPORA BUDOVANIA A REKONŠTRUKCIE INFRAŠTRUKTÚRY

aktivita21

3.  MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 22

Región (NUTS II23)

Vyšší územný celok

Okres / Oblastný úrad

Obec / Mesto

Ulica

PSČ

 Je v obci evidované 
rómske osídlenie? 

Koncentrácia24 Separovaná osada25 Segregovaná osada26

 Áno         Nie   Áno         Nie  Áno         Nie

21  Uviesť v závislosti od projektu - inkubátor, výskumné a vývojové centrum, technologický park, priemyselný 
park, výrobné haly.

22  V prípade realizácie projektu vo viacerých regiónoch, uvedie žiadateľ všetky regióny, ktorých sa projekt 
týka a rozčlení v projekte oprávnené náklady podľa jednotlivých regiónov, kde náklady vznikajú.

23  NUTS II (Cieľ 1) - Západoslovenský región, Stredoslovenský región, Východoslovenský región
24  K  oncentrácia   - samostatné sídelné útvary v rámci obcí   – najčastejšie predstavujú samostatné ulice alebo 

štvrte, ktoré sú urbanisticky integrálnou súčasťou obce, ale sociokultúrne tvoria samostatnú entitu. Typickým 
príkladom môže byť osada v obci Hermanovce (okres Prešov), ktorá je lokalizovaná v dolnej časti obce na 
samostatnom ostrove medzi dvoma potokmi, či obec Ľubica (okres Kežmarok), Kurima (okres Bardejov) alebo 
Spišský Hrhov (okres Levoča), kde sú Rómovia koncentrovaní na samostatnej ulici.

25  Separované osady – ide o sídelné útvary, ktoré sú fyzicky oddelené od obce, ale reálne sa nachádzajú v jej 
blízkosti.  Oddeľujúcim  prvkom  je  väčšinou  prírodný  útvar  (najčastejšie  potok  alebo  pole),  cesta  alebo 
železničná trať. Typickým príkladom je rómska osada v obci Svinia (okres Prešov) oddelená potokom, rómska 
osada  v  obci  Kurov  (okres  Bardejov)  oddelená  neveľkým  poľom,  alebo  osada  v  Huncovciach  (okres 
Kežmarok), ktorá sa nachádza za železničnou traťou.

26  Segregované rómske osady – ide o samostatný urbanistický celok, ktorý je fyzicky oddelený od obce a 
fakticky tvorí samostatný útvar. Často je od obce vzdialený aj niekoľko kilometrov. Typickým príkladom je 
rómska  osada  v  obci  Letanovce  (okres  Spišská  Nová  Ves)  alebo  v  obci  Rakúsy  (okres  Kežmarok).  V 
niektorých prípadoch tieto osady nie sú napojené ani na dostupné inžinierske siete. Osada v obci Ortuťová 
(okres Bardejov) nie je napojená ani na elektrickú energiu.
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4.  CIELE PROJEKTU27

      

                                                                            

5.   ASOVÝ PREDPOKLAD REALIZÁCIE PROJEKTUČ

Predpokladaný začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr)

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu (počet mesiacov) 28

Predpokladané ukončenie projektu (dd.mm.rrrr)   

6.  OBLAS  POMOCIŤ 29                 

Kód oblasti pomoci Názov oblasti pomoci

7.   CIE OVÉ SKUPINY, KTORÉ BUDÚ MA  ZĽ Ť  PROJEKTU PROSPECH30

Názov cie ovej skupinyľ

8. SWOT ANALÝZA31  

27  Uveďte v odrážkach ciele, akými projekt napĺňa opatrenie, resp. aktivitu.
28  Projekt musí byť zrealizovaný v lehote do 24 mesiacov od začatia realizácie projektu.
29   Zadať jeden kód oblasti pomoci podľa zoznamu uvedenom v Príručke pre žiadateľa – v časti IX. Zoznam 

indikátorov a kódy oblastí pomoci, podľa hlavnej aktivity realizovaného projektu.
30  Uveďte,  ktoré  cieľové  skupiny  -  okrem žiadateľa  -  ovplyvní  realizácia  projektu  (napr.  dodávatelia, 

spolupracujúce  firmy,  užívatelia  vytvorených  služieb,  definovať  synergiu  a komplementaritu  uvedeného 
projektu,  atď.). 

31  Analýza silných a slabých stránok sektoru a regiónu, na ktoré sa predkladaný projekt vzťahuje.
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Silné  stránky Slabé  stránky

Príležitosti Hrozby
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9.  ANALÝZA CIE OV Ľ

Cieľ32 Aktivity 33 Indikátory 34 Ohrozenia 35 Opatrenia  na  elimináciu  ohrození 36

32  Uviesť ciele, ktoré chcete realizáciou projektu dosiahnuť (napr. zvýšenie atraktivity danej obce).
33  Uviesť aktivity, t.j.  nástroje, ktorými chcete dosiahnuť stanovené ciele. Jeden cieľ môže mať viacero aktivít.
34 34 Uviesť  indikátory,  t.j.  merateľné  jednotky,  prostredníctvom ktorých  bude  sledované  dosiahnutie  stanoveného  cieľa  (napr.  počet  návštevníkov,  pričom  z dôvodu  rozšírenia 

poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu vzrastie počet návštevníkov a následne sa dosiahne synergický efekt, t.j. zvýšenie zamestnanosti v oblasti kde sa projekt realizuje).
35  Uviesť ohrozenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu projektu a dosiahnutie stanovených cieľov.
36  Uviesť opatrenia, prostredníctvom ktorých chcete eliminovať ohrozenia.
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10.  HARMONOGRAM PREDPOKLADANEJ REALIZÁCIE AKTIVÍT37 

MÍ NIKYĽ 38 NÁZOV AKTIVITY39 Predpokladaný  termín  realizácie 40

200.. 200.. 200..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37  Označte krížikom príslušný/é mesiac/e odhadovanej realizácie aktivity.  
38  Ide o hlavné etapy v realizácii projektu, bez dosiahnutia ktorých nie je možné ďalej pokračovať v realizácii projektu; každý míľnik sa zvyčajne skladá z viacerých aktivít.
     Všetky zadefinované míľniky  musia byť zhodné s míľníkmi uvedenými v tabuľke C. Ukazovatele úspešnosti realizácie projektu (1. Kľúčové míľniky) a v tabuľke D1. Navrhovaný 

rozpočet projektu / Plán činností
39  Vymenovať aktivity, realizáciou ktorých predpokladáte dosiahnutie stanoveného míľnika.
40    Predpokladný termín realizácie všetkých míľnikov a aktivít musí korešpondovať s tabuľkou D1. Navrhovaný rozpočet projektu / Plán činností (Čas realizácie od – do, vrátane 

jednotlivých rokov). Dosiahnutie míľnika resp. aktivity je naviazané na finančné vysporiadanie predmetného míľnika resp. aktivity zo strany konečného prijímateľa. Do harmonogramu je 
teda potrebné uviesť dátum finančného vysporiadania míľnika, resp. aktivity (nie dátum fyzickej realizácie).
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11.  POTENCIÁLNI INVESTORI/ UŽÍVATELIA41

Potenciálni investori 
/užívatelia 

Krajina 42  200.. 43 200.. 200.. 200.. 200..

Plánovaná  
investícia

Plánovaná  
investícia  

Plánovaná  
investícia  

Plánovaná  
investícia  

Plánovaná  
investícia  

41   V prípade inkubátorov, technologických parkov a výskumno-vývojových centier sa uvádzajú potencionálni užívatelia. V prípade priemyselných parkov a výrobných hál sa uvádzajú 
potencionálni investori..
42  Uviesť krajiny, z ktorých majú pochádzať Vaši potenciálni užívatelia, resp. potenciálni investori.
43  Uviesť plánované investície počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie projektu.

12



Príloha č. 3
 
12.  PRÍNOS PROJEKTU PRE REGIÓN, V KTOROM SA REALIZUJE

STRU NE POPÍŠTE, AKÝ PRÍNOS BUDE MA  PROJEKT NA ROZVOJ REGIÓNU, VČ Ť  KTOROM SA 
REALIZUJE:

- ako prispeje  projekt  k vyrovnávaniu  regionálnych  disparít
- vplyv na  zamestnanosť
- ako nadväzuje  projekt  na  socio-ekonomický rozvoj regiónu
- vplyv na  životné  prostredie 44

- at .ď

13.  KOMPATIBILITA A SÚLAD PROJEKTU S VÝBEROVÝMI KRITÉRIAMI45

STRU NE POPÍŠTE,  AKO PROJEKT NAPLNÍ VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ STANOVENÉ VČ  PRÍSLUŠNEJ 
HODNOTIACEJ TABU KE:Ľ

44  V prípade  negatívnych  dopadov  na  životné  prostredie  uviesť  prostriedky,  resp.  opatrenia  na  ich 
odstránenie. Pri vypĺňaní tejto tabuľky je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v časti B, bod 9. Analýza 
cieľov.

45 Výberové kritériá sú uvedené v hodnotiacej tabuľke, ktorá tvorí prílohu B1 tejto záväznej osnovy projektu.
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B1.  Hodnotiace  tabu kyľ
Hodnotiaca tabuľka – Priemyselný park

P. č. Kritérium
Maximálne 

skóre

Vzťah 
k osnove 
projektu

1. Riešenie regionálnych disparít z hľadiska umiestnenia 
investície

1.1 Miera nezamestnanosti v regióne (4. štvrťrok 2005)
- 0 – 10%  -  Trenčiansky, Trnavský kraj
- 10,1 – 15% -  Žilinský
- 15,1 – 20% - Prešovský kraj , Nitriansky kraj

     - viac ako 20% - Banskobystrický, Košický kraj

2 body
3 body
4 body

 5 bodov

2. Príspevok projektu max 15
2.1 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka rozvoja 

zamestnanosti?
max 5 B-4, B-9, B-

12, C-2, C-4,
2.2 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka ochrany 

životného prostredia?
max 4 B-4, B-9, B-

12, C-2
2.3 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka rovnosti 

príležitostí mužov a žien?
max 2 B-4, B-9, B-

12, C-2
2.4 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka 

využívania informačných a moderných výrobných technológií, ako 
aj v oblasti diverzifikácie priemyslu a konkurencieschopnosti? 

max 4
B-4, B-9, C-2

3. Prevádzkové schopnosti max 3
3.1 Má žiadateľ, resp. partner, dostatočné skúsenosti 

s implementovaním projektov a technické skúsenosti v oblasti, na 
ktorú sa projekt vzťahuje?

max 3
A-6, A1-4

4. Vhodnosť projektu max 45
4.1 Nakoľko relevantné sú ciele Projektu vo vzťahu k Priorite a 

Opatreniu, na ktoré sa viaže? 
max 4 B-4, B-13, C-

2,
4.2 Prispeje Projekt k rozvoju regiónu (socio-ekonomický dopad 

projektu), v ktorom sa realizuje?
max 10 B-4, B-7, B-

12, C-2,
4.3 Vhodnosť realizácie a zamerania priemyselného parku v danom 

regióne z hľadiska štruktúry podnikateľského prostredia a rozvoja 
subdodávateľských vzťahov.

max 8 B-3, B-4, B-7, 
B-8, B-11, B-

12
4.4 Vhodnosť  priemyselného  parku  pre  daný  región  z hľadiska 

disponibilnej kvalifikovanej pracovnej sily.
max 4 B-4, B-7, B-

12, C-2,
4.5 Umiestnenie projektu v hnedom parku, t.j. v objektoch v minulosti 

využívaných pre priemyselnú výrobu, resp. služby.
max 5

B-4, B-12,

4.6 Nadväznosť na regionálnu a európsku dopravnú infraštruktúru. max 4 B-8, B-11, B-
12

4.7 Zameranie priemyselného parku
(Podporované sú najmä exportne orientované progresívne priemyselné odvetvia s 
vyššou mierou pridanej hodnoty, napr. informačné technológie, software, 
elektrotechnický priemysel, vybrané druhy strojárskeho priemyslu. Do úvahy sa 
berie aj skutočnosť, ak sa daný typ výroby na Slovensku ešte nenachádza.)
Podporí priemyselný park rozvoj klastrov v oblasti výroby 

max 10 B-4, B-7, B-8, 
B-11

14
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a služieb ? 

5. Investori max 60
5.1 Počet zmluvne viazaných investorov

 (za každého zmluvne viazaného investora dostane konečný prijímateľ 2 body, 
minimálny počet bodov sú 2, pričom maximum je 10 bodov, t.j. do bodovania sa 
zahrnie maximálne 5 zmluvne viazaných investorov; celkový maximálny počet 
investorov nie je obmedzený)

max 10

B-7, B-11

5.2 Záväzný počet novovytvorených pracovných miest verifikovaných 
podnikateľskými plánmi zo strany potenciálnych (oslovených) 
investorov. 

(za každých 30 novovytvorených pracovných miest dostane konečný prijímateľ 1 
bod, pričom maximum je 10 bodov, t.j. do bodovania sa zahrnie maximálne 300 
novovytvorených pracovných miest; celkový maximálny počet novovytvorených 
pracovných miest nie je obmedzený)

max 10

B-7, B-11

5.3 Záväzná výška investície potenciálnych investorov 
v priemyselnom parku verifikovaná investičnými štúdiami.

(za každých 20 mil. SKK sa prideľuje 1 bod, pričom maximum je 10 bodov, t.j. 
do bodovania sa zahrnú maximálne investície vo výške 200 mil. SKK; celková 
maximálna záväzná výška investície investorov nie je obmedzená)

max 10

B-7, B-11

5.4 Každý zmluvne viazaný investor musí preukázať schopnosť 
odbytu svojich výrobkov na:
- domácom trhu – max. 10 bodov
- jednotnom trhu EÚ – max. 10 bodov
- trhu tretích krajín – max. 10 bodov

max 30

B-7, B-11

6. Metodológia max 15
6.1 Sú navrhované aktivity vhodné, logické, praktické a v dostatočnej 

previazanosti s činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami 
Projektu?

max 5 B-4, B-7, B-8, 
B-9, B-10, B-
11, C-1, C-4, 

C-5
6.2 Sú plánované aktivity uskutočniteľné? max 5 B-4, B-9, B-

10
6.3 Obsahuje návrh jasné indikátory výstupov projektu? max 5 B-9, C-1, C-2, 

C-3

7. Udržateľnosť max 8
7.1 Aký dopad  bude mať Projekt na:

- cieľové skupiny, 
- zabezpečenie odbytu výrobkov a služieb, 
- zlepšenie zamestnanosti, 
- ochranu životného prostredia, 
- rovnosti príležitostí mužov a žien 

v regióne po jeho skončení?

max 5

B-7, B-8, B-9, 
B-11, C-2, C-

3

7.2 Sú očakávané výsledky projektu dlhodobo udržateľné:
- finančne (ako bude projekt pokračovať po ukončení financovania 
zo zdrojov EÚ)
- technologicky (budú sa používať progresívne technológie)
- inštitucionálne (bude po skončení Projektu vybudovaná štruktúra, 
ktorá umožní pokračovanie aktivít)?

max 3

B-4, B-8, B-
11, B-12, C-2, 
C-3, C-5, E-2

8. Rozpočet a efektívnosť nákladov max 10
8.1 Je pomer medzi odhadovanými nákladmi a očakávanými 

výsledkami uspokojivý? 
max 5

celý projekt

8.2 Sú navrhované výdavky potrebné na realizáciu Projektu? max 5 celé D, E-1
15
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Maximálne celkové skóre
- Košický kraj
- Banskobystrický kraj
- Prešovský kraj
- Nitriansky kraj
- Žilinský kraj
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj

161
161
160
160
159
158
158

V prípade, že v kritériu 5 dostane žiadateľ v niektorom z podkritérií 0 bodov, bude z ďalšieho 
hodnotenia vylúčený.

Bodovanie: 0 – najnižší počet bodov.

Pre získanie finančnej podpory je nutné, aby projekt získal minimálne 132 bodov. 
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Hodnotiaca tabuľka – Výrobné haly

P. č. Kritérium
Maximálne 

skóre

Vzťah 
k osnove 
projektu

1.
Riešenie regionálnych disparít z hľadiska umiestnenia 
investície

1.1 Miera nezamestnanosti v regióne (4. štvrťrok 2005)
- 0 – 10%  -  Trenčiansky, Trnavský kraj
- 10,1 – 15% -  Žilinský
- 15,1 – 20% - Prešovský kraj , Nitriansky kraj

     - viac ako 20% - Banskobystrický, Košický kraj

2 body
3 body
4 body

 5 bodov

2. Príspevok projektu max 15
2.1 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka rozvoja 

zamestnanosti?
max 5 B-4, B-9, B-

12, C-2, C-4,
2.2 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka ochrany 

životného prostredia?
max 4 B-4, B-9, B-

12, C-2
2.3 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka rovnosti 

príležitostí mužov a žien?
max 2 B-4, B-9, B-

12, C-2
2.4 Prispeje projekt k zlepšeniu situácie v regióne, čo sa týka 

využívania informačných a moderných výrobných technológií, ako 
aj v oblasti diverzifikácie priemyslu a konkurencieschopnosti? 

max 4
B-4, B-9, C-2

3. Prevádzkové schopnosti max 3
3.1 Má žiadateľ, resp. partner, dostatočné skúsenosti 

s implementovaním projektov a technické skúsenosti v oblasti, na 
ktorú sa projekt vzťahuje?

max 3
A-6, A1-4

4. Vhodnosť projektu max 45
4.1 Nakoľko relevantné sú ciele Projektu vo vzťahu k Priorite a 

Opatreniu, na ktoré sa viaže? 
max 4 B-4, B-13, C-

2,
4.2 Prispeje Projekt k rozvoju regiónu (socio-ekonomický dopad 

projektu), v ktorom sa realizuje?
max 10 B-4, B-7, B-

12, C-2,
4.3 Vhodnosť realizácie a zamerania výrobnej haly v danom regióne 

z hľadiska štruktúry podnikateľského prostredia a rozvoja 
subdodávateľských vzťahov.

max 8 B-3, B-4, B-7, 
B-8, B-11, B-

12
4.4 Vhodnosť výrobnej haly pre daný región z hľadiska disponibilnej 

kvalifikovanej pracovnej sily.
max 4 B-4, B-7, B-

12, C-2,
4.5 Umiestnenie projektu v hnedom parku, t.j. v objektoch v minulosti 

využívaných pre priemyselnú výrobu, resp. služby.
max 5

B-4, B-12,

4.6 Nadväznosť na regionálnu a európsku dopravnú infraštruktúru. max 4 B-8, B-11, B-
12

4.7 Zameranie výrobnej haly
(Podporované sú najmä exportne orientované progresívne priemyselné odvetvia s 
vyššou mierou pridanej hodnoty, napr. informačné technológie, software, 
elektrotechnický priemysel, vybrané druhy strojárskeho priemyslu. Do úvahy sa 
berie aj skutočnosť, ak sa daný typ výroby na Slovensku ešte nenachádza.)
Podporí výrobná hala rozvoj klastrov v oblasti výroby a služieb ? 

max 10

B-4, B-7, B-8, 
B-11
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5. Investori max 60
5.1 Počet zmluvne viazaných investorov

 (za každého zmluvne viazaného investora dostane konečný prijímateľ 2 body, 
minimálny počet bodov sú 2, pričom maximum je 10 bodov, t.j. do bodovania sa 
zahrnie maximálne 5 zmluvne viazaných investorov; celkový maximálny počet 
investorov nie je obmedzený)

max 10

B-7, B-11

5.2 Záväzný počet novovytvorených pracovných miest verifikovaných 
podnikateľskými plánmi zo strany potenciálnych (oslovených) 
investorov. 

(za každých 30 novovytvorených pracovných miest dostane konečný prijímateľ 1 
bod, pričom maximum je 10 bodov, t.j. do bodovania sa zahrnie maximálne 300 
novovytvorených pracovných miest; celkový maximálny počet novovytvorených 
pracovných miest nie je obmedzený)

max 10

B-7, B-11

5.3 Záväzná výška investície potenciálnych investorov vo výrobnej 
hale verifikovaná investičnými štúdiami.

(za každých 20 mil. SKK sa prideľuje 1 bod, pričom maximum je 10 bodov, t.j. 
do bodovania sa zahrnú maximálne investície vo výške 200 mil. SKK; celková 
maximálna záväzná výška investície investorov nie je obmedzená)

max 10

B-7, B-11

5.4 Každý zmluvne viazaný investor musí preukázať schopnosť 
odbytu svojich výrobkov na:
- domácom trhu – max. 10 bodov
- jednotnom trhu EÚ – max. 10 bodov
- trhu tretích krajín – max. 10 bodov

max 30

B-7, B-11

6. Metodológia max 15
6.1 Sú navrhované aktivity vhodné, logické, praktické a v dostatočnej 

previazanosti s činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami 
Projektu?

max 5 B-4, B-7, B-8, 
B-9, B-10, B-
11, C-1, C-4, 

C-5
6.2 Sú plánované aktivity uskutočniteľné? max 5 B-4, B-9, B-

10
6.3 Obsahuje návrh jasné indikátory výstupov projektu? max 5 B-9, C-1, C-2, 

C-3

7. Udržateľnosť max 8
7.1 Aký  dopad bude mať Projekt  na:

- cieľové skupiny, 
- zabezpečenie odbytu výrobkov a služieb, 
- zlepšenie zamestnanosti, 
- ochranu životného prostredia, 
- rovnosti príležitostí mužov a žien, 

v regióne po jeho skončení?

max 5

B-7, B-8, B-9, 
B-11, C-2, C-

3

7.2 Sú očakávané výsledky projektu dlhodobo udržateľné:
- finančne (ako bude projekt pokračovať po ukončení financovania 
zo zdrojov EÚ)
- technologicky (budú sa používať progresívne technológie)
- inštitucionálne (bude po skončení Projektu vybudovaná štruktúra, 
ktorá umožní pokračovanie aktivít)?

max 3

B-4, B-8, B-
11, B-12, C-2, 
C-3, C-5, E-2

8. Rozpočet a efektívnosť nákladov max 10
8.1 Je pomer medzi odhadovanými nákladmi a očakávanými 

výsledkami uspokojivý? 
max 5

celý projekt

8.2 Sú navrhované výdavky potrebné na realizáciu Projektu? max 5 celé D, E-1

Maximálne celkové skóre
18
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- Košický kraj
- Banskobystrický kraj
- Prešovský kraj
- Nitriansky kraj
- Žilinský kraj
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj

161
161
160
160
159
158
158

V prípade, že v kritériu 5 dostane žiadateľ v niektorom z podkritérií 0 bodov, bude z ďalšieho 
hodnotenia vylúčený.

Bodovanie: 0 – najnižší počet bodov.

Pre získanie finančnej podpory je nutné, aby projekt získal minimálne 132 bodov. 

.
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C. Ukazovatele  úspešnosti  realizácie  projektu

1.  K Ú OVÉ MÍ NIKYĽ Č Ľ 46  

Stanovte kľúčové míľniky, bez dosiahnutia ktorých nie je možné ďalej pokračovať v realizácii projektu 

MÍ NIKĽ 47 SPÔSOB OVERENIA48 DÁTUM OVERENIA49  

(MM/RRRR)
HODNOTA V  

TISÍC SK50

46  Ide o hlavné etapy v realizácii projektu, bez dosiahnutia ktorých nie je možné ďalej pokračovať v realizácii projektu; každý míľnik sa zvyčajne skladá z viacerých aktivít. 
47  Uveďte míľniky podľa bod 10. Harmonogram predpokladanej realizácie aktivít z časti B. Projekt tejto záväznej osnovy projektu. Všetky zadefinované míľniky musia byť zhodné 

s míľníkmi uvedenými v tabuľke B. Harmonogram predpokladanej realizácie aktivít. 
48  Uveďte, akým spôsobom bude možné realizáciu daného míľnika kontrolovať (napr. na mieste, v účtovníctve).
49  Uveďte, kedy bude možné realizáciu daného míľnika overiť, t.j. dátum dosiahnutia daného míľnika (dosiahnutie míľnika je naviazané na jeho finančné vysporiadanie zo strany 

konečného prijímateľa)
50  Uveďte hodnotu predpokladaných oprávnených nákladov do doby dosiahnutia uvedeného míľnika.
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2.    O AKÁVANÝ DOPAD PROJEKTU PO JEHO UKON ENÍ – Č Č SÚLAD S HORIZONTÁLNYMI POLITIKAMI ES

Merná jednotka hodnota Poznámka
Trvalo udržateľný rozvoj
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miestv dôsledku realizácie projektu - pre všetky aktivity Počet  nesleduje sa  
Počet pracovných miest, ktoré by bez realizácie projektu boli zrušené - pre všetky aktivity Počet  nesleduje sa  
Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní v dôsledku realizácie projektu - pre všetky aktivity Počet  nesleduje sa  
Počet vytvorených alebo udržaných pracovných miest v high-tech sektore Počet  nesleduje sa  
Zmena spotreby energie v dôsledku realizácie projektu %  nesleduje sa  
Zmena podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej dodávke v dôsledku realizácie projektu %  nesleduje sa  
Zmena nákladov na zneškodňovanie odpadu v dôsledku realizácie projektu %  nesleduje sa  
Zmena množstva produkcie emisií v dôsledku realizácie projektu %  nesleduje sa  
Rovnosť príležitostí
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny Počet  nesleduje sa  
Pomer priemerných zárobkov mužov a žien podporovaného subjektu %  nesleduje sa  
Počet udržaných alebo vytvorených pracovných miest, ktoré sú obsadené ženami Počet  nesleduje sa  
Nárast počtu žien v riadiacich funkciách %  nesleduje sa  
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov Počet  nesleduje sa  
Pomer mužov a žien ako účastníkov programov %  nesleduje sa 
Informačná spoločnosť
Zmena podielu nákladov za prenos dát na celkových telekomunikačných nákladoch %  nesleduje sa  
Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu Počet  nesleduje sa  
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3.    O AKÁVANÉ HODNOTY MERATE NÝCH INDIKÁTOROVČ Ľ

ZOZNAM INDIKÁTOROV51

MERATEĽNÝ INDIKÁTOR NAMERANÉ HODNOTY52

Typ Názov53 Kód oblasti 
pomoci54

Merná 
jednotka

200.. 200.. 200.. 200.. 200..

V
ýs

le
do

k55
D

op
ad

56

51  Žiadateľ povinne vyplní 2 – indikátory dopadu a 2 –indikátory výsledku podľa záväzného zoznamu uvedenom v Príručke pre žiadateľa - v časti IX. Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci a stanoví merateľné hodnoty pre 
každý indikátor (výsledok a dopad), ktoré považuje za relevantné sledovať po ukončení realizácie projektu.  

52  Udávajú sa od ukončenia realizácie projektu po dobu 5 rokov v polročných intervaloch. Hodnoty uvádzajte za každý polrok jednotlivo, nie KUMULATÍVNE !!!
53  Názvy merateľných indikátorov a ich merné jednotky sú podľa príslušného opatrenia uvedené v Príručke pre žiadateľa - v časti IX. Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci.
54  Kód oblasti pomoci je uvedený v Príručke pre žiadateľa - v časti IX. Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci, spolu s názvom merateľných indikátorov a ich merných jednotiek.
55  Indikátor výsledku sa týka okamžitých priamych a nepriamych efektov spôsobených realizáciou projektu (napr. rast ubytovacích kapacít, zvýšenie výrobných kapacít, atď.).
56  Indikátor dopadu sa týka dlhodobých dôsledkov vyplývajúcich z realizácie projektu (napr. nárast počtu turistov, zvýšenie odbytu, atď.).Jeden indikátor dopadu (z celkovo dvoch vybraných indikátorov dopadu) musí byť 

stanovený v nadväznosti na Horizontálne politiky ES (podľa bodu 2. Očakávaný dopad   projektu po jeho ukončení – súlad s Horizontálnymi politikami ES z časti C. tejto Záväznej osnovy projektu  
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4. NOVOVYTVORENÉ / UDRŽANÉ PRACOVNÉ MIESTA57

na plný úväzok na čiastočný úväzok

muži ženy

z 
toho 
Róm
ovia

muži ženy

z 
toho 
Róm
ovia

- počet stálych pracovných miest pred podaním 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- počet priamo vytvorených stálych pracovných 
miest v dôsledku realizácie projektu
- počet nepriamo vytvorených stálych pracovných 
miest v dôsledku realizácie projektu
- počet dočasných pracovných miest vytvorených 
v dôsledku realizácie projektu
- počet zachovaných pracovných miest v dôsledku 
realizácie projektu
- počet priamo zachovaných pracovných miest 
v dôsledku realizácie projektu
- počet nepriamo zachovaných pracovných miest 
v dôsledku realizácie projektu

5. ŠPECIFIKÁCIA NEKVANTIFIKOVATE NÝCH VÝSLEDKOV Ľ

ŠPECIFIKUJTE VÝSLEDKY,  KTORÉ SA  NEDAJÚ KVANTIFIKOVA ,  ALE ZVYŠUJÚ HODNOTU  CELÉHOŤ  
PROJEKTU:

57  Vyplňuje sa  len  tá časť, ktorá je relevantná pre predkladaný charakter projektu a v závislosti od právnej 
formy žiadateľa.
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D. Náklady  projektu  a  zdroje  financovania  
  1.       CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

             2.      UVE TE   ,  KTORÝM STE PREPO ÍTALI EURO NA SKKĎ Č

Kurz NBS - EUR/SKK Zo dňa

3. PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PROJEKTU (V TIS. SKK)

4.   OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU58

58  Zoznam oprávnených nákladov je uvedený v Príručke pre žiadateľa.

Náklady 

200.. 200.. 200.. Spolu (v tis. SKK) Spolu v EUR

A
(v tis. 
SKK)

B
(v tis. 
SKK)

C
(v tis. 
SKK)

D
(A+B+C)

E
(%)

1 Oprávnené náklady spolu %
2 Neoprávnené náklady spolu %
3
 

Náklady spolu (1+2) 100 %

Rok
Oprávnené náklady projektu Výška žiadaného príspevku Vlastné zdroje

A (B+C) B C

1. 200..

2. 200..

3. 200..

4. Spolu

5. % 100%
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Oprávnené náklady
Názov položky59 v tis. SKK 

200.. 200.. 200.. Spolu

Oprávnené náklady spolu

5.   NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

59  V stĺpci Názov položky sa uvádzajú logické celky rozpočtových položiek podľa skupín oprávnených nákladov v rámci predkladaného projektu
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Neoprávnené náklady
Názov položky60 v tis. SKK 

200.. 200.. 200.. spolu

Neoprávnené náklady spolu

60 Neoprávnené náklady sú najmä náklady, ktoré sú uvedené v Príručke pre žiadateľa ako neoprávnené. V stĺpci Názov položky sa uvádzajú logické celky rozpočtových položiek podľa 
skupín neoprávnených nákladov v rámci predkladaného projektu

D.1   Navrhovaný  rozpo et  projektu  / Plán  innostíč č   
Investičné náklady Jednotka Cena za 

jednotku
Počet 

jednotiek
Oprávnené 

náklady
Neoprávnené 

náklady
Náklady 

spolu
% 

oprávnených 
nákladov na 
preplatenie

Čas realizácie 
(mm/rrrr)

Názov 
míľnika 

Míľnik 
č. 

Názov 
aktivity

v SKK v SKK v SKK v SKK % od do

1. Nákup nehnuteľností            

2. Stavebné náklady            

2.1.            

Medzisúčet Stavebných nákladov         

3. Technologická časť         

3.1.         
Medzisúčet Technologických nákladov         

4. Vybavenosť         

4.1.         

Medzisúčet Vybavenosti         

5. Iné investičné náklady         

5.1.         

Medzisúčet Iných investičných nákladov         

6. Neinvestičné náklady

6.1

Medzisúčet Neinvestičných nákladov

         

7. Celkové oprávnené náklady projektu            
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E.     Vplyv  pomoci  na  realizáciu  projektu

1. DOPAD POMOCI NA REALIZÁCIU PROJEKTU

Bude zásadne  dôležitá  pre  realizáciu projektu?

 ÁNO           NIE

ZDÔVODNITE  VAŠU  ODPOVE .  UVE TE  TAKTIEŽ  ALŠIE  PODROBNOSTI,  KTORÉĎ Ď Ď  
OPODSTAT UJÚ VAŠU ŽIADOS  OŇ Ť  NENÁVRATNÝ FINAN NÝ PRÍSPEVOK Č (MAX 2500  ZNAKOV):

- napr. zvýšenie zamestnanosti, rozšírenie výroby, zlepšenie stavu životného prostredia, zvýšenie kvality služieb, 
zlepšenie kvality projektu, rozšírenie projektu, atď.

2. TRVALÁ UDRŽATE NOS  PROJEKTUĽ Ť

STRU NE POPÍŠTE, AKO BUDE POKRA OVA  PROJEKT PO UKON ENÍ JEHO FINANCOVANIAČ Č Ť Č  
ZO ZDROJOV  EÚ:

- ciele
- aktivity
- zdroje financovania aktivít
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F. Povinné prílohy projektu: 

Názov dokumentu Počet 
kópií

1. Doklad  o disponovaní  s  finančnými  prostriedkami  potrebnými  pre 
realizáciu  projektu vo výške minimálne  5% oprávnených nákladov na 
projekt v prípade verejného sektora.
Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi:
- Potvrdením  komerčnej  banky,  že  konečný  prijímateľ  disponuje 

požadovanou hotovosťou (napr. aj výpis z bankového účtu);
- Prísľubom  úveru  z komerčnej  banky  (tzv.  indikovaný  úver), 

ktorý je podmienený pridelením NFP, na základe ktorého sa prísľub 
zmení  na  úver.  Účelovosť  daného  úveru  je  následne  viazaná  na 
schválený projekt

- Úverovou  zmluvou preukazujúcou  účelovosť  v prospech  daného 
projektu. 

3
2. Priemyselná a sociálna štruktúra v obci/meste61 3
3. Zmluva žiadateľa s podnikateľom o uzavretí budúcej zmluvy62 3
4. Identifikácia  podnikateľov,  ktorí  budú  v mieste  realizácie  projektu 

podnikať, vrátane ich podnikateľských plánov s výhľadom minimálne na 
5 rokov63 3

5. Disketa  (CD  nosič,  DVD  nosič)  s  Navrhovaným  rozpočtom 
projektu/Plánu  činností,  ktorý obsahuje  záväzná  osnova projektu  (časť 
D.1) 1

61Uvádza sa priemyselná a sociálna štruktúra obce/mesta/regiónu (miera obsiahnutia regiónu je v závislosti  od 
očakávaného  dopadu  projektu) s uvedením  špecifikácie  jednotlivých  priemyselných  odvetví  a ich  podiel  na 
celovej štruktúre, vzdelanostná a veková štruktúra, najvýznamnejšie podniky, miera nezamestnanosti, štruktúra 
nezamestnanosti,  vývojové  tendencie  a pod.  Vzťahuje  sa  na  všetky aktivity  a všetci  žiadatelia  sú povinní  ju 
predložiť.
62  Vzťahuje sa na priemyselné parky a výrobné haly. Žiadateľ predkladá Zmluvu s investorom o uzavretí 

budúcej zmluvy, ktorá upravuje ich vzťahy v oblasti podnikateľského zámeru investorov vrátane preukázania 
finančného  zabezpečenia  podnikateľského  zámeru.  Musí  obsahovať  záväzok  investora  o počte 
novovytvorených pracovných miest, výške investície a podnikateľský zámer investora. Podpisy oprávnených 
osôb na zmluve musia byť úradne overené.

63 Vzťahuje  sa  na priemyselné  parky  a  výrobné  haly. Žiadateľ  predkladá  identifikáciu  investorov,  ktorá 

obsahuje:

• výpis z obchodného registra SR, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace, ak ide o firmu 
etablovanú v SR,

• výpis  z príslušného  registra  podľa  sídla,  ak  ide  o zahraničného  podnikateľa  spolu  s priloženým 

prekladom vykonaným súdnym znalcom, nie starší ako 3 mesiace.
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