Príloha I k Záväznej osnove projektu (de minimis)
Prehľad podnikateľských aktivít
Prílohu I vypĺňa iba žiadateľ v prípade ak žiada o nenávratný finančný príspevok na (ochranu
priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb, získanie
certifikátov,
akreditácie,
ochrany
patentov,
užitkových
vzorov,
ochranných
známok, obchodných značiek a označenia pôvodu výrobkov).

I. Na akú činnosť žiadate nenávratný finančný príspevok?
vyznačte x

Vyplňte tabuľku
Implementovanie technických noriem do výrobnej praxe a do služieb
Ochrana priemyselných práv
Žiadosť o akreditáciu
Posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a zákona č.
90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

A.

č.
1.
2.
3.
4.

A
B
C
D

Tabuľka činností v oblasti implementovania technických noriem do
výrobnej praxe a do služieb:

Činnosť v oblasti implementovania technických noriem do výrobnej praxe a do
služieb (vyznačte x o aký druh implementovania technických noriem ide)
odborný preklad cudzojazyčnej zahraničnej, medzinárodnej, alebo európskej normy do
slovenského jazyka a spracovanie národného predhovoru a komentára k norme
spracovanie pripomienok a návrhu národného stanoviska k návrhom európskych a
medzinárodných noriem a spracovanie požiadavky na národnú odchýlku pri vypracúvaní
európskej normy
odborný posudok prekladu implementovanej zahraničnej, medzinárodnej alebo európskej
normy
normotvorba v oblasti nových technológií na národnej, medzinárodnej alebo európskej
úrovni

Navrhovateľ prekladu musí poznať danú oblasť výroby alebo služieb. Vyžaduje sa, aby
pracoval v tejto oblasti minimálne 5 rokov, alebo dosiahol vysokoškolské vzdelanie v tomto
odbore a mal aspoň jednoročnú prax.

B.

Tabuľka ochrany priemyselných práv:

Typ ochrany priemyselných práv vyznačte x o aký druh
ochrany priemyselných práv ide (prihlásenie alebo udržiavanie)) prihlásenie
1. ochrana patentov
2. ochrana dizajnov
Č.

udržiavanie

1

3. ochrana ochranných známok
4. ochrana úžitkových vzorov
5. ochrana označenia pôvodu výrobku
6. nákup priemyselných práv za účelom využitia vo výrobnom
procese:
patenty
dizajny
ochranné známky
úžitkové vzory
označenie pôvodu výrobku

C.

Žiadosť o akreditáciu

1. Žiadam o:

akreditáciu

reakreditáciu

rozšírenie akreditácie

2.

laboratória:

kalibračného

skúšobného

expert./úrad. meranie

3.

inšpekčného orgánu:

typu A

typu B

typu C

4.

certifikačného orgánu na:

výrobky

5.

správnej laborat. praxe:

6.

organiz./vyk. ILC PT:

7.

iné:

počet zamestnancov
posudzovaných pracovísk
udelené akredit. alebo
9. certifik. v posledných 5
rokoch
8.

manažment:

personál

administratíva:

typ akred./certifik. udelil subjekt:
podľa normy:

QMS

EMS

odborní pracovníci:
dátum vydania:

platnosť
do:

Doplňujúce vysvetľujúce údaje:
1.
- vyznačte x o aký typ akreditácie ide
2.
- vyznačte x podľa MSA-L/01, Časť I
3.
- vyznačte x typ inšpekčného orgánu podľa STN EN 45004
4.
- vyznačte x podľa STN EN 45011, STN EN 45013, STN EN 45012, STN 83 9066
6.
- vyznačte x medzilaboratórne porovnávanie/ skúšky spôsobilosti

D

Posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a zákona č. 90/1998 Z.z.
o stavebných výrobkoch

2

Výrobok:

2

2.1

Druh výrobku, obchodný názov:

2.2

Typ: (podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod.)

2.3

Odvodené typy:

2.4

Miesto výroby:

2.5

Technické údaje:

3
3.1

Údaje o výrobku a výrobe:
Výrobok tohoto typu a druhu je vyrábaný v ...................... vyhotoveniach (variantoch)
Typové značky všetkých druhov výrobku obsiahnutých v skúšanom type:

3.2

Predpis (technické špecifikácie), v ktorom sú uvedené deklarované vlastnosti výrobku:

3.3

Vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe:

4
4.1

Technická dokumentácia výrobku
Technický popis výrobku, špecifikácia s udaním technických parametrov, základných
charakteristík a ďalších údajov potrebných k presnej identifikácii výrobku:

4.2

Zoznam a špecifikácia použitých komponentov:

4.3

Stručný popis technológie výroby:

4.4 Certifikáty a skúšobné protokoly, ak boli prihlasovanému výrobku udelené inými (zahraničnými)
skúšobňami:
4.5
4.6

CB skúšobný protokol:
Technické požiadavky (technický predpis alebo technická norma), podľa ktorých sa má
vykonať
certifikácia typu výrobku:

4.7

Nariadenia vlády vzťahujúce sa na výrobok:
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Podľa akého zákona sa posudzuje zhoda: č. 264/1999 Z.z.
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Do ktorej skúšobne bola podaná žiadosť o posudzovanie zhody (názov, číslo, adresa):

 č. 90/1998 Z.z.

II. Stručná charakteristika firmy a projektu
1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O FIRME (O PODNIKU, O ŽIVNOSTNÍKOVI)
a) Kto bude niesť hlavnú zodpovednosť za realizáciu projektu, jeho skúsenosti, prehľad
doterajšej praxe súvisiace s predkladaným projektom
b) Deň vzniku firmy (spoločnosti)
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c) Predmet činnosti
d) Stručný popis firmy, jej charakteristika a vývoj v strednodobom horizonte.
2.

PREDSTAVENIE FIRMY
a) História firmy
b) Popis doterajšieho výrobného programu
c) Popis doterajších úspechov firmy, ich význam pre budúcnosť
d) Finančno-ekonomické zhrnutie hospodárenia s uvedením doterajších investícií
e) Na ktorých geografických trhoch a ich segmentoch v súčasností predávate (napíšte
tržby za predchádzajúce 2 roky)
f) Produkty firmy (výrobky a služby) a budúci predpoklad tržieb s výhľadom na 3 roky
g) Údaje o akýchkoľvek certifikátoch, ktoré vaša firma získala
(Ak treba, píšte na voľne listy papiera)

3.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
PODNIKANIA

O

PODNIKATEĽSKOM

ZÁMERE

A

CIELE

a) Stručná charakteristika zámeru a jeho ciele (popíšte čo, ako a prečo chcete realizovať;
ďalej uveďte ciele zámeru vo vzťahu ku zvýšeniu vlastnej konkurencieschopnosti,
vývoj nárastu produkcie, vývoja počtu zamestnancov, obratu, pridanej hodnoty, zisku,
objemu exportu, …)
b) Uveďte väzbu zámeru na stratégiu rozvoja firmy
c) Celková potreba a krytie finančných prostriedkov na realizáciu zámeru
d) Iné prínosy realizácie zámeru (napr. vo vzťahu ku potrebám obce/mesta, regionálneho
trhu práce, alebo vo vzťahu k firme žiadateľa – ďalšie dôvody, prečo by firma mala
získať NFP)
4.

METODIKA REALIZÁCIE
a) Relevantnosť činností projektu pre ciele SOP PS
b) Relevantnosť činností projektu pre prioritu 1 SOP PS
c) Dôvody, pre ktoré boli zvolené dané aktivity v rámci projektu
d) Návrh realizačného tímu pre danú činnosť, (kto bude a za čo niesť zodpovednosť)
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