
Príloha č. 5 k Výzve II na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

DOPLNENIE ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. e) ZÁKONA 

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Toto doplnenie žiadateľ vyplní v prípade žiadosti v elektronickej podobe. 
 

 

Odvetvový aspekt 

 

A - priemyselná výroba: investičné projekty zavádzajúce novú výrobu a montáž komponentov a finálnych produktov, 
prípadne opravy. 

B - strategické investície v high - tech sektoroch so sieťovými externalitami, napríklad informačné a komunikačné 
technológie ICT, biotechnológie, nanotechnológie - centrá strategických služieb, centrá zdieľaných služieb, napríklad 
centralizácia podporných činností, finančná správa, ľudské zdroje, ICT, marketing, predaj, účtovníctvo, zákaznícke 
centrá a centrá technickej podpory, centrá zabezpečujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-
mailu, internetu. 

C -výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technického rozvoja: výskumná a vývojová činnosť, ktorá 
nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou činnosťou, resp. vývoj nových výrobkov, 
procesov a služieb, ktoré zabezpečia významné zlepšenie existujúcich výrobkov, procesov a služieb 

Žiadateľ uvedie v odrážkach stručný popis investora a zameranie investície: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žiadateľ uvedie v odrážkach nadväznosť investície na priority vlády Slovenskej republiky a/alebo na regionálny rozvojový 

plán: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Žiadateľ odpovie áno/nie, nehodiace sa škrtne a v odrážkach uvedie stručné zameranie investície 

Uveďte zameranie 
investície 

A* 

Výroba + Montáž 

B* 

High - tech 

Podporné činnosti 

C* 

Výskumné a vývojové centrá 

áno                         nie áno                         nie áno                                 nie 

* Typ investície (projektu): 

 
Žiadateľ odpovie áno/nie, nehodiace sa škrtne 

Má investícia nadväznosť na priority vlády Áno 
Slovenskej republiky a na regionálny rozvojový plán Nie 



Príloha č. 5 k Výzve II na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

Zamestnanosť 

Žiadateľ uvedie mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

k 31. decembru predchádzajúceho roku. 

 
 

Miera evidovanej 
nezamestnanosti 
v okrese 

do 10 % 10 % - 15 % nad 15 % 

   

 

Žiadateľ uvedie počet novovytvorených pracovných miest 

Počet 

predpokladaných 

novovytvorených 

pracovných miest 

R R + 1 R + 2 Spolu 

    

R- prvý rok projektu 

Vyhlásenie žiadateľa 

Žiadateľ vyhlasuje, že na projekt alebo jeho časť, na ktorú sa požaduje dotácia, nebol požadovaný, ani poskytnutý 
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu od iného orgánu štátnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedka-
mi štátneho rozpočtu. 


