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Sektorový operačný program Priemysel a služby
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Príloha č. 2

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
(ŽIADOSŤ pre poskytnutie pomoci de minimis)

A. Žiadate      ľ

1.  INFORMÁCIE O ŽIADATE OVIĽ
Právnická osoba (PO) - Obchodné meno 
Fyzická osoba (FO) – Obchodné meno1

Fyzická osoba (FO) Meno Priezvisko titul

Sídlo  PO/Adresa  trvalého 
bydliska FO

PSČ Obec (mesto) Ulica, číslo domu

Právna forma2

IČO 3 DIČ 4

Platca DPH                áno   nie

Telefón (aj predvoľbu) Fax 

E-mail

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

 Meno a priezvisko, titul

 

Meno Priezvisko Titul

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

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

1  Fyzická osoba uvedie obchodné meno, ak používa pri svojej podnikateľskej činnosti obchodné meno.
2  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; 

3  Uvedie právnická osoba (PO) a  fyzická osoba (FO). 
4  Uvedie právnická osoba (PO) a fyzická osoba (FO), ak je platcom DPH.
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3. KONTAKTNÁ OSOBA PRE IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU5

 Meno a priezvisko, titul

 

Meno Priezvisko Titul

Funkcia

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

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

4.   PROFIL ŽIADATE AĽ

Rok vzniku firmy

Vedenie účtovníctva  jednoduché          podvojné

Predmet činnosti 
Kód OKEČ6 Názov

Podiel žien na celkovom počte zamestnancov7 firmy v %

Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní8 v %

Vlastníkom / spoluvlastníkom firmy je žena?  áno  nie

Počet žien v riadiacich pozíciách:

Zamestnávate občanov so zdravotným postihnutím?  áno  nie

Priemerný počet zamestnancov k 31. 12 roku 
predchádzajúceho roku podania žiadosti9 

 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

Výška obratu, prípadne celková ročná hodnota aktív 
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka

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

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

5.  PARTNERI ŽIADATE AĽ  10                                                                                                    

5  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.

6  Uveďte len jeden podľa prevažujúcej aktivity súvisiacej s projektom. Predmet činnosti OKEČ (odvetvová klasifikácia 
ekonomických činností)  musí  byť zhodný s predmetom činnosti  žiadateľa uvedenom v obchodnom alebo živnostenskom 
registri. 

7  Podľa priemerného počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu s pracovníkmi 
na  čiastočný  úväzok  (prepočítanými  na  plný  úväzok)  a sezónnymi  pracovníkmi  (prepočítanými  na  plný  úväzok).  Za 
referenčný rok sa považuje posledné ukončené účtovné obdobie.

8  Za referenčný rok sa považuje posledné ukončené účtovné obdobie.
9  Podľa priemerného počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu s pracovníkmi 

na čiastočný úväzok a sezónnymi pracovníkmi. Za referenčný rok sa považuje posledné ukončené účtovné obdobie.
10  Partner  je  fyzická  alebo  právnická  osoba,  ktorý  spĺňa  kritériá oprávnenosti  záväzné  pre  žiadateľa  o nenávratný 

finančný príspevok a ktorý sa zúčastňuje na projekte (podieľa sa na realizácii projektu – finančne, know-how).
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Máte partnera podieľajúceho sa na projekte?:       áno         nie 

V prípade kladnej odpovede prosíme vyplniť časť A1 pre každého partnera

B. Projekt  

1.  NÁZOV PROJEKTU

2. PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Schéma pomoci de minimis SCHÉMA PODPORY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

(DE MINIMIS)

názov operačného programu SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY

názov priority RAST  KONKURECIESCHOPNOSTI  PREIMYSLU  A SLUŽIEB 
S VYUŽITÍM ROZVOJA DOMÁCEHO RASTOVÉHO POTENCIÁLU

názov opatrenia ROZVOJ ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE A IMAGE SR

3.  MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 11

Región (NUTS II12)

Vyšší územný celok

Obec (mesto)

Ulica

PSČ

 Je  v obci  evidované 
rómske osídlenie? 

Koncentrácia13 Separovaná osada14 Segregovaná osada15

 Áno         Nie   Áno         Nie  Áno         Nie

4.   ASOVÝ PREDPOKLAD REALIZÁCIE PROJEKTUČ

Predpokladaný začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr)

11  Ak je  projekt  realizovaný vo viac ako jednej  územnej oblasti,  uvedie žiadateľ  najbližšiu  vyššiu úroveň územného 
členenia; miestom realizácie sa rozumie miesto uskutočnenia plánovanej aktivity, na uskutočnenie ktorej sa žiada nenávratný 
finančný  príspevok;  V prípade  opatrenia  1,5  –  Rozvoj  zahraničnej  spolupráce  a image  SR,  v prípade  výstav,  veľtrhov 
a obchdoných misií v zahraničí je miesto realizácie projektu totožné so sídlom žiadateľa.

12 NUTS II – Západoslovenský región, Stredoslovenský región, Východoslovenský región.
13  koncentrácia - samostatné sídelné útvary v rámci obcí – najčastejšie predstavujú samostatné ulice alebo štvrte, ktoré 

sú urbanisticky integrálnou súčasťou obce, ale socio-kultúrne tvoria samostatnú entitu.
14  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.
15  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.
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Predpokladaná dĺžka realizácie projektu (počet mesiacov) 16

Predpokladané ukončenie projektu (dd.mm.rrrr)

    

 5.  OBLAS  POMOCIŤ 17                 

Kód oblasť pomoci Názov oblasti pomoci

                     

16  Projekt musí byť zrealizovaný v lehote do 24 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu v súlade s harmonogramom 
realizácie projektu (časť B5 záväznej osnovy projektu) špecifikovaným v navrhovanom rozpočte projektu (časť D6 záväznej 
osnovy projektu).  

17   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.
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C. Ukazovatele  úspešnosti  realizácie  projektu
1.  O AKÁVANÉ HODNOTY MERATE NÝCH UKAZOVATE OVČ Ľ Ľ

                         ZOZNAM INDIKÁTOROV18

                        MERATEĽNÝ INDIKÁTOR OČAKÁVANÉ HODNOTY19

Typ Názov20 Kód oblasti 
pomoci 21

Merná 
jednotka

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

V
ýs

le
do

k22
D

op
ad

23

18  Žiadateľ povinne vyplní dva indikátory na úrovni dopadu a dva indikátory na úrovni výsledku podľa záväzného zoznamu uvedenom v     časti IX. Zoznam indikátorov   
a kódy oblasti pomoci, Príručky pre žiadateľa, a stanoví merateľné hodnoty pre každý indikátor (výsledok a dopad), ktoré považuje za relevantné sledovať päť rokov po 
ukončení realizácie projektu.

19  Udávajú sa za každý kalendárny polrok od ukončenia realizácie projektu po dobu 5 rokov. Hodnoty uvádzajte za každý polrok jednotlivo, nie KUMULATÍVNE !!!
20  Názvy povinných merateľných indikátorov sú uvedené v Príručke pre žiadateľa - v časti IX. Zoznam indikátorov.  
21  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.
22  Indikátor výsledku sa týka okamžitých priamych a nepriamych efektov vyplývajúcich z postupnej realizácie projektu (napr. nárast obchodných kontaktov, zvýšenie 

výrobných kapacít, atď.). 
23  Indikátor dopadu sa týka dlhodobých dôsledkov vyplývajúcich z realizácie projektu (napr. nárast tržieb, zvýšenie odbytu, atď.).
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2.  O AKÁVANÝ DOPAD PROJEKTU PO JEHO UKON ENÍ – SÚLAD S HORIZONTÁLNYMI POLITIKAMI ESČ Č

D. Náklady  projektu  
1.  CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK)

Názov položky24 200.. 200.. 200.. spolu %
A B C D

A+B+C
E25

24  Zoznam oprávnených nákladov je uvedený v príslušnej schéme pomoci de minimis. Uviesť rozpočtované položky podľa projektu, pričom jednotlivé položky tvoria časti 
aktivít realizovaných v rámci projektu (napr.: míľnik – účasť na výstave, aktivita – doprava, ubytovanie, preprava exponátov, registračný poplatok, atď.) 

25  Polia v stĺpci E predstavujú % podielu jednotlivých položiek na celkových nákladoch spolu v tis. Sk.

Merná jednotka hodnota Poznámka
Trvalo udržateľný rozvoj
Zmena produktivity práce z pridanej hodnoty %  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  
Zvýšenie tržieb za export %  nesleduje sa  
Zmena nákladov na zneškodňovanie odpadu v dôsledku realizácie projektu %  nesleduje sa  
Zmena množstva produkcie emisií v dôsledku realizácie projektu %  nesleduje sa  
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miestv dôsledku realizácie projektu Počet  nesleduje sa  
Počet pracovných miest, ktoré by bez realizácie projektu boli zrušené  Počet  nesleduje sa  
Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní v dôsledku realizácie projektu Počet  nesleduje sa  
Počet vytvorených, alebo udržaných pracovných miest v high-tech sektore Počet  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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Názov položky 200.. 200.. 200.. spolu %

A B C D
A+B+C

E

1 Oprávnené náklady spolu 
v tisíc Sk
v EUR26   

2 Neoprávnené náklady spolu 
v tisíc Sk
v EUR

3 Celkové náklady spolu (1 + 2)
v tisíc Sk 100
v EUR 100

E.  Zdroje  financovania
1.  PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PROJEKTU (v  tis.  Sk)

26  Vyčíslenie v EUR je potrebné prepočítať kurzom NBS a uviesť dátum a kurz SKK/EUR ku dňu spracovania žiadosti

Rok
Oprávnené náklady projektu Výška žiadaného príspevku Vlastné zdroje

A B C

1. 200..

2. 200..

3. 200..

4. Spolu

5. % 100%
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F.  Ak  Vám  bola  poskytnutá  štátna  pomoc  a/alebo  pomoc  de  minimis  zo  zdrojov  EÚ  alebo  
národných  zdrojov  uve teď

Kto poskytol pomoc Rok Názov pomoci - identifikácia a číselné označenie pomoci Suma v tis. Sk
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G. Ostatné

1.  ESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATE A Č Ľ

Ja,  dolu  podpísaný  žiadate  ľ 27 (štatutárny  zástupca  28),  narodený  ...........................  
v ...........................................  estne  prehlasujem,  že:č

- všetky  informácie  obsiahnuté  v žiadosti  o nenávratný  finan ný príspevok sú pravdivé,  č

- údaje  v žiadosti  sú zhodné  s údajmi uvedenými  v záväznej  osnove  projektu,

- zabezpe ím vlastné  zdroje  na  spolufinancovanie  projektu,č

- projekt  bude  realizovaný  v zmysle  žiadosti,

- na  uvedený  projekt  nežiadam  o inú pomoc  z EÚ.

V prípade,  že predkladaný  projekt  bude  vybraný,  tak:

- súhlasím  s pravidelným  monitorovaním  projektu  (skúmanie  súladu  realizácie  projektu  
s predloženou  žiados ou,  nariadeniami  EK ať  legislatívou  SR),

- budem  archivova  všetky  ú tovné  dokumenty  súvisiace  sť č  realizáciou  projektu  po dobu  5 rokov 
od ukon enia  projektu,č

- súhlasím  s vykonaním  kontroly príslušným  kontrolným orgánom  SR a EK,

- súhlasím  s dodržaním  zákona  .  523/2003  Z.  z.  oč  verejnom  obstarávaní  v znení  neskorších  
predpisov

Som  si  vedomý   možných  trestných  následkov  a  sankcií,  ktoré  vyplývajú  z uvedenia  nepravdivých  
alebo  neúplných  údajov.  Zaväzujem  sa  bezodkladne  písomne  informova  oť  všetkých  zmenách,  ktoré  
sa  týkajú uvedených  údajov a skuto ností.  č

Meno  a priezvisko,  titul  žiadate a  (štatutárnehoľ  
zástupcu):  .....................................................................................

Podpis  žiadate a  (štatutárnehoľ  
zástupcu):  ..................................................................................................................

Miesto podpisu  (pe iatka):  ....................................................................č

Dátum  podpisu:  ....................................................................

27 V prípade FO.
28 V prípade PO.
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H. Povinné prílohy29 k žiadosti o poskytnutie NFP

Žiadateľ  priloží  k  originálu  žiadosti  o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku jeho 2  kópie, 
disketu  s  vyplnenou  žiadosťou  o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  a  taktiež  originály 
povinných príloh spolu s ich kópiami, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov dokumentu Počet 
kópií30

1. Disketa/ CD/ DVD-nosič s vyplnenou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 1
2. Výpis z obchodného registra (pre právnickú osobu) alebo Výpis zo živnostenského registra (pre fyzickú 

osobu), originál alebo overená kópia nie staršie ako 3 mesiace 2

3. Výpis z registra trestov, originál alebo overená kópia nie staršie ako 3 mesiace:
- žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou
- štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou 
osobou

2

4. Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, originál alebo overená 
kópia nie staršie ako 3 mesiace

2

5. a)  Potvrdenie príslušnej  správy finančnej  kontroly  (správy finančnej  kontroly majú sídlo v Bratislave,  vo 
Zvolene  a v  Košiciach)  o tom,  že  sa  voči  žiadateľovi  nevedie  správne  konanie  v  prípade,  ak  mu  bola 
v minulosti poskytnutá štátna pomoc, resp. pomoc de minimis zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov,  a nie 
staršie ako 3 mesiace
b) V prípade, ak žiadateľovi doteraz nebola poskytnutá žiadna štátna pomoc, resp. pomoc de minimis zo 
zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov, predkladá o danej skutočnosti čestné vyhlásenie35

2

6. Potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, 
zdravotné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti originál alebo overená kópia nie staršie ako 3 mesiace 

2

7. Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné 3 roky vrátane pomoci de minimis a pomoci poskytnutej 
podľa § 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

2

8. Výkaz o počte zamestnancov k 31. decembru za ukončené účtovné obdobie37

Výkaz o počte zamestnancov  ku dňu podania žiadosti
2

9. Účtovná  závierka  (súvaha  a  výkaz  ziskov  a strát)  za  ukončené  účtovné  obdobie31,  s  otlačkom pečiatky 
príslušného Daňového úradu, originál alebo overená kópia

2

10. Čestné  vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov žiadateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, za účelom splnenia všetkých podmienok súvisiacich s poskytnutím nenávratného 
finančného príspevku

2

11. Čestné  vyhlásenie   o informovaní  pri  zmene  údajov  uvedených  v žiadosti  o poskytnutie  nenávratného 
finančného  príspevku, záväznej  osnove  projektu  a povinných  prílohách,  od  odovzdania  žiadosti  po 
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

2

12. Potvrdenie, že žiadateľ nie je v konkurze, resp. nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
(vydáva Krajský súd v príslušnom mieste pôsobnosti žiadateľa)

2

13. Potvrdenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, (vydáva Okresný súd v mieste pôsobností žiadateľa) 32 2
14. Výročná správa žiadateľa za ukončené účtovné obdobie33,37, 34 2
15. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ o NFP (malý a stredný podnikateľ) spĺňa podmienky stanovené v definícii 

mikro, malých a stredných podnikov Odporúčania Európskej komisie 361/2003. 34 2

29   V     prípade, ak sa niektorá príloha nevzťahuje na žiadateľa (v     zmysle platných právnych predpisov SR), resp. na ním   
predkladaný projekt, musí žiadateľ namiesto nej predložiť čestné vyhlásenie o     tom, že daná príloha nie je pre neho   
relevantná.  Všetky  predložené  čestné  vyhlásenia  musia  byť  opečiatkované  a     podpísané  štatutárnym  zástupcom   
žiadateľa.

30   Kópie + 1 originál, kópie nemusia byť overené
31    Za ukončené účtovné obdobie sa považuje obdobie začínajúce 1. januárom a končiace 31. decembrom  predchádzajúceho 

roka podania žiadosti.
32  V prípade, že žiadateľom je živnostník, postačuje aj čestné vyhlásenie živnostníka
33  Ak žiadateľ nie je zo zákona povinný vypracovať výročnú správu predkladá o danej skutočnosti čestné vyhlásenie
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16. Doklad  o disponovaní  s  finančnými  prostriedkami  potrebnými  pre  realizáciu  projektu  vo  výške  100% 
oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi:
- Potvrdením  komerčnej  banky,  že  žiadateľ  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. 
- Úverovou zmluvou preukazujúcou účelovosť v prospech daného projektu.

2

17. Záznam z výberového konania vykonanom v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., oddiel 3, 
Obchodná verejná súťaž, § 281 – 288

2

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že ide o jeho prvú účasť na danej výstave, veľtrhu alebo obchodnej misii 2
19. Zmluva o výhradnom zastúpení (ak žiadosť o príspevok predkladá obchodná firma) 2
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A1.  Partner  žiadate aľ  (žiadate  vyp a len  vľ ĺň  prípade,  ak  má  na  projekte  
partnera)  34  
 
1.  INFORMÁCIE O PARTNEROVI ŽIADATE A Ľ

Právnická osoba (PO) - Obchodné meno 

Fyzická osoba (FO) Meno Priezvisko titul

Sídlo  PO/Adresa  trvalého 
bydliska FO:

PSČ Obec (mesto) Ulica, číslo domu

Právna forma35

IČO 36 DIČ 37

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

34  Partner  je  fyzická  alebo  právnická  osoba,  ktorá  spĺňa  kritériá oprávnenosti  záväzné  pre  žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok a ktorý sa zúčastňuje na realizácii projektu (finančne, know-how). 

35  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;

36  Uvedie fyzická osoba (FO) a právnická osoba (PO).
37  Uvedie právnická osoba (PO).
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3.  PROFIL PARTNERA ŽIADATE AĽ

Rok vzniku právneho subjektu 

Vedenie účtovníctva  jednoduché          podvojné

Predmet činnosti38 
Kód OKEČ Názov

Podiel žien na celkovom počte zamestnancov39 firmy v %

Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní40 v %

Vlastníkom / spoluvlastníkom firmy je žena?  áno  nie

Počet žien v riadiacich pozíciách:

Zamestnávate občanov so zdravotným postihnutím?  áno  nie

Priemerný počet zamestnancov41 
 1-10    11-50    51-250    251-500     

501-1000    viac ako 1000

Výška obratu, prípadne celková ročná hodnota aktív 
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka

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 42  

Aktivity Finančný príspevok k projektu Know-how 

38  Uveďte len jeden podľa prevažujúcej aktivity súvisiacej s projektom. Predmet činnosti podľa odvetvovej klasifikácie 
ekonomických  činností  (OKEČ)  musí  byť  zhodný  s predmetom  činnosti  žiadateľa  uvedenom  v obchodnom,  alebo 
živnostenskom registri. 

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

40  Za referenčný rok sa považuje posledné ukončené účtovné obdobie.
41  Podľa priemerného počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu s pracovníkmi 

na  čiastočný  úväzok (prepočítanými  na plný úväzok)  a so sezónnymi pracovníkmi (prepočítanými  na plný úväzok).  Za 
referenčný rok sa považuje posledné ukončené účtovné obdobie.

42  Spôsob zapojenia partnera do realizácie projektu (kapitálový vstup, majetkové prepojenie, technická asistencia, zmluva 
o združení, prípadne iné).

14


	Rok
	ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO finanČnÉho prÍspevku 
	(ŽIADOSŤ pre poskytnutie pomoci de minimis)
	SCHÉMA PODPORY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 
	(DE MINIMIS)
	Sektorový operačný program Priemysel a Služby

	                         zoznam indikátorov18
	F. Ak Vám bola poskytnutá štátna pomoc a/alebo pomoc de minimis zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov uveďte


	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD40: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD41: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD40_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD401: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD402: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD403: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD404: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD405: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD406: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD407: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD408: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD409: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4010: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4011: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4012: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4013: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4014: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4015: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4016: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4017: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4018: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4019: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4020: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4021: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD40_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD401_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD402_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD403_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD404_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD405_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD406_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD407_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD40_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD401_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD402_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD403_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD404_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD405_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD406_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD407_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD408_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD409_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4010_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4011_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4012_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4013_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4014_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4015_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4016_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4017_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD40_5: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD401_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD40_6: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD401_5: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD402_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD403_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD404_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD405_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD406_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD407_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD408_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD409_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4010_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4011_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4012_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4013_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4014_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4015_3: Off


