ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,
OPATRENIE 1. 5 ODBYTOVÉ ORGANIZÁCIE
VÝROBCOV
A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno1
Obec (mesto)
Sídlo právnickej osoby

Ulica/číslo domu
PSČ

Tel. č.:

Fax č.:

e-mail:
IČO

DIČ

Platca DPH

áno

Forma účtovníctva

jednoduché

nie

IČ-DPH
podvojné

Právna forma2
Obec (mesto)
Adresa na doručovanie
písomností

Ulica/číslo domu
PSČ
Meno a priezvisko

Kontaktná osoba
pre projekt

Tel. č.:

Fax č.:

Mobil

e-mail:

2. Výška žiadaného finančného príspevku3
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov zdroja financovania oprávnených
výdavkov
Požadovaná výška finančného príspevku
z verejných zdrojov

% z oprávnených
výdavkov

Rozpočet v SKK

Výška financovania z vlastných zdrojov
Oprávnené výdavky na projekt spolu
(3 = 1+ 2)
Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté
v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky)
Celkový objem výdavkov (5 = 3 + 4)

Cieľ Konvergencie

4

Spôsob financovania

100
X
X
Ostatné oblasti5
Paušálna platba
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B. PROJEKT
1. Názov projektu

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Číslo osi

1

Názov opatrenia

1.5 Odbytové organizácie výrobcov

3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukončenie realizácie projektu (mm.rrrr)
4. Miesto realizácie projektu
VÚC (kraj)

Okres

Obec (ulica)

5. Ciele projektu6

6. Predmet projektu7

8

7. Splnenie kritérií spôsobilosti
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C. PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

1. Doterajšie skúsenosti žiadateľa v podnikaní 9

2. Výrobný plán v nadväznosti na predmet projektu10
3. Ak vám bola poskytnutá pomoc investičného charakteru zo zdrojov EÚ alebo národných
zdrojov uveďte:
Kto poskytol pomoc

Názov pomoci11

Rok

Suma v tis. SKK

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci12
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D. MONITOROVACIE UKAZOVATELE
POČET PODNIKOV OOV
Uveďte celkový počet podnikov zapojených v OOV
PREDMET ČINNOSTI OOV
Uveďte predmet činnosti (poľnohospodársky sektor) Vašej OOV.
(vyberte len 1 hlavný z nasledovných možností podľa nariadenia č. 2003/369).
Plodiny na ornej pôde

Hovädzí dobytok (bez kráv s trhovou produkciou mlieka)

Záhradníctvo

Ošípané

Vinohradníctvo

Hydina

Trvalé trávne porasty

Zmiešaná výroba (RV+ŽV)

Mlieko

Ostatné

ZAMERANIE PROJEKTU OOV PODĽA KOMODITY
Zaraďte Váš projekt OOV do jednej z nasledujúcich komodít (vyberte len 1 hlavnú komoditu):
Mlieko

Zemiaky

Jatočný hovädzí dobytok

Obilniny

Jatočné ošípané

Olejniny a strukoviny

Hydina a vajcia

Drobné ovocie

Ovce

Chmeľ

Kozy

Muštové hrozno

Včelie produkty

Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

INDIKÁTOR VÝSLEDKU – HRUBÁ PRIDANÁ HODNOTA (ďalej len „HPH“)
Uveďte dosiahnutú hrubú pridanú hodnotu (HPH v tis. SKK) Vášho podniku podľa účtovných
výkazov od 31. 12. 2006 až do posledného uzatvoreného účtovného obdobia; (napr. ak máte
posledné uzatvorené účtovné obdobie k 31. 12. 2008 uveďte hodnotu HPH k 31. 12. 2006, 2007
a 2008).
Vzorec na výpočet hrubej pridanej hodnoty:
v podvojnom účtovníctve sa HPH vypočíta z Výkazu ziskov a strát:
HPH = (Výroba – Výrobná spotreba) + (Tržby z predaja tovaru – Náklady na predaný tovar)
HPH = (r. 4 – r. 8) + (r. 1 – r. 2) z výkazu ziskov a strát
HPH k 31. 12. 2006

HPH k 31. 12. 2010

HPH k 31. 12. 2007

HPH k 31. 12. 2011

HPH k 31. 12. 2008

HPH k 31. 12. 2012

HPH k 31. 12. 2009
INDIKÁTOR DOPADU – PRODUKTIVITA PRÁCE (ďalej len „PP“)
Uveďte dosiahnutú produktivitu práce (PP v tis. SKK) t. j. hrubú pridanú hodnotu (HPH) na ekvivalent
pracovného miesta Vášho podniku podľa účtovných výkazov od 31. 12. 2006 až do posledného
uzatvoreného účtovného obdobia; (napr. ak máte posledné uzatvorené účtovné obdobie k 31. 12.
2008 uveďte hodnotu PP k 31. 12. 2006, 2007 a 2008).
Vzorec na výpočet produktivity práce:
PP = Hrubá pridaná hodnota (HPP)/Ekvivalent pracovného miesta (ďalej len „EPM“)
HPH – presný výpočet pre subjekty účtujúce v podvojnom účtovníctve je uvedený vyššie v indikátore
výsledku HPH
EPM – ide o ročnú jednotku práce, čo zodpovedá jednej plne zamestnanej osobe v podniku. Jedna
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osoba nemôže presiahnuť jednu ročnú pracovnú jednotku aj keď jej pracovný čas presahuje zvyčajné
normy. Osoby, ktoré nepracujú v podniku trvalo v priebehu celého roka (napr. sezónni pracovníci) sa
uvádzajú podielom podľa počtu nimi odpracovaných hodín k počtu normovaných hodín t. j. zákonom
stanoveného pracovného času. Napr. ak v podniku bolo počas celého roku zamestnaných 10
pracovníkov a 2 pracovníci boli zamestnaní len na 3 mesiace, tak EPM = ((10 x12)+(2x3))/12 = 10,5
Údaj o EPM môže podnik v prípade evidencie o zamestnancoch čerpať aj zo Štvrťročného výkazu
o práci (Práca2-04) v podnikoch s 20 a viac zamestnancami r. 1, stĺpec 1 alebo zo Štvrťročného
výkazu produkčných odvetví v malých podnikoch (P 13-04) Modul 143. Základné ukazovatele o práci
r. 1, stĺpec 1
PP k 31. 12. 2006

PP k 31. 12. 2010

PP k 31. 12. 2007

PP k 31. 12. 2011

PP k 31. 12. 2008

PP k 31. 12. 2012

PP k 31. 12. 2009
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E. POVINNĒ PRILOHY PROJEKTU
Por. č.

1.
2.

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP na Áno/Nie /Nie je
regionálne pracovisko PPA
potrebné
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013, opatrenie 1.5. Odbytové organizácie výrobcov.
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri
ŽoNFP, časť G).

3.

Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (obchodný register
krajského súdu) za OOV a za každého člena OOV, resp. potvrdenie
obecného úradu, že subjekt je samostatne hospodáriaci roľník.

4.

Účtovné výkazy za posledný rok za členov OOV podľa druhu účtovníctva.

5.
6.

Zmluvy s členmi OOV o spôsobe a výške úhrad za predanú produkciu
(fotokópia).
Prehlásenie členov OOV, že sú členmi len jednej odbytovej organizácie
toho istého typu.

7.

Stanovy OOV.

8.

Spoločné pravidlá pre výrobu, kvalitu produktov, umiestňovanie výrobkov
na trh, informácie o výrobe, zbere a distribúcií.

9.

Zmluva o vedení bankového účtu pre OOV (fotokópia).

10.

Čestné prehlásenie o splnení daňových povinností voči štátu a odvodových
povinností za všetkých zamestnancov.

6/11

F. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Ja,
dolu
podpísaný
žiadateľ13
....................................................,
narodený
dňa
..................................... v ...............................................
čestne vyhlasujem, že:
– všetky informácie obsiahnuté v ŽoNFP (t. j. formulár ŽoNFP, prílohy k ŽoNFP, zoznam
príloh k ŽoNFP) sú pravdivé a úplné;
– údaje uvedené vo formulári ŽoNFP sú zhodné s údajmi uvedenými v projekte a v prílohách
k ŽoNFP;
– všetky úradne neosvedčené fotokópie predložené v rámci ŽoNFP súhlasia s originálmi;
– projekt budem realizovať v zmysle predloženej ŽoNFP a zmluvne dohodnutých podmienok;
– na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
– nemám v čase podania ŽoNFP záväzky po lehote splatnosti s výnimkou splátkových
kalendárov potvrdených veriteľom voči:
o správcovi dane v zmysle zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (splnenie
daňových povinností) okrem záväzkov voči obciam v zmysle zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (netýka sa dane z nehnuteľnosti),
o príslušnému
obecnému/mestskému
úradu
v súvislosti
s uhradením
dane
z nehnuteľností,
o príslušným colným úradom,
o Sociálnej poisťovni za všetkých zamestnancov,
o všetkým zdravotným poisťovniam zamestnancov,
o bývalým štátnym fondom rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR,
o voči Slovenskému pozemkovému fondu – v prípade uzatvorených nájomných zmlúv so
Slovenským pozemkovým fondom,
o Správe finančnej kontroly,
o PPA.
– nie som v likvidácii, neprebieha voči mne konkurzné konanie na majetok, ktorý je
predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie;
– bez zbytočného odkladu písomne oznámim PPA všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ŽoNFP ako aj žiadateľa, ktoré nastanú v čase od podania ŽoNFP po uzavretie Zmluvy
o poskytnutí NFP, resp. vyradenia projektu.
V prípade, že predkladaný projekt bude schválený, tak:
– súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu;
– budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5
rokov od ukončenia projektu;
– dávam súhlas na výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EK.
Žiadateľ (konečný prijímateľ) podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11, ods. 1,
písmena a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so sprístupnením informácií
a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného
zákona). Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú
uvedených údajov a skutočností.
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Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu)
..........................................................................
Podpis žiadateľa (štatutárneho zástupcu)
....................................................................................................
Miesto ....................................................................
Dátum ....................................................................
Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa
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G. TABUĽKOVÁ ČASŤ PROJEKTU VO FORMÁTE EXCEL14
Tabuľka č. 17 ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PLATBU
Tabuľka č. 19 PLÁNOVANÉ TRŽBY Z PREDAJA PRODUKCIE ČLENOV OOV
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H. ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA15
Meno, priezvisko, titul
Miesto
Dátum
Podpis

Pečiatka

I. PRIJATIE PROJEKTU NA RP PPA (vypĺňa PPA)
Regionálne pracovisko PPA
Zodpovedný zamestnanec
(Meno, priezvisko)
Podpis
Dátum prijatia žiadosti
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Vysvetlivky
1

Obchodné meno musí byť uvedené v súlade s výpisom z Obchodného registra.
Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,
akciová spoločnosť, družstvo, iné.
3
Žiadateľ uvedie sumy na dve desatinné miesta.
4
Vyznačí žiadateľ, ktorý realizuje projekt v oblasti cieľa Konvergencie.
5
Vyznačí žiadateľ, ktorý realizuje projekt v Ostatných oblastiach.
6
Žiadateľ uvedie stručný opis cieľov podnikateľského plánu na roky 2007 – 2013 podľa komodít.
7
Žiadateľ uvedie podrobný opis činností na dosiahnutie cieľov projektu.
8
Žiadateľ uvádza splnenie predpísaných kritérií spôsobilosti v zmysle Príručky, pre príslušné
opatrenie podľa predmetu projektu, vrátane doplnenia odkazov na prílohy Žiadosti o poskytnutí
NFP, ktoré deklarujú ich splnenie. Ak sa žiadateľa kritérium netýka, uvedie dôvod.
9
Žiadateľ uvedie hlavnú podnikateľskú činnosť súvisiacu s oprávnenosťou žiadateľa, predmet
a zameranie podnikateľskej činnosti jednotlivých členov OOV (opis výrobkov a služieb),pozícia na
trhu, SWOT analýza podniku (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia).
10
Žiadateľ stručne opíše výrobno-odbytový plán, charakteristiku poľnohospodárskej výroby v regióne
v závislosti od komodity, výrobnú kapacitu členov OOV a jej využitie, organizáciu odbytu
a distribučnú sieť, kontrolu akosti, dodržiavanie noriem kvality, zmluvné zabezpečenie odbytu,
počet plánovaných pracovných miest, plánované náklady a výnosy OOV podľa rokov a komodít
vrátane dotácie.
11
Uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad Sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka SR 2004 – 2006, Program SAPARD, Plán rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, Sektorový
operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia, Výnos MP SR č.
806/2004-100, schémy štátnej pomoci s uvedením názvu štátnej pomoci a pod.
12
Ak bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov prostredníctvom Agentúry
SAPARD alebo PPA uveďte číslo zmluvy, názov projektu, predmet projektu a informáciu
o prípadnom odstúpení od zmluvy.
13
Štatutárny zástupca organizácie.
14
Vypracovanú tabuľkovú časť predkladá žiadateľ v tlačenej a v elektronickej podobe. Tlačenú verziu
zväzuje do formulára za časť G Tabuľková časť projektu vo formáte Excel.
15
V zmysle Obchodného registra.
2
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