ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 PRE:
OPATRENIE:

6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a
podnikateľskej činnosti

PODOPATRENIE:

6.4. – Podpora na investície do vytvárania a
rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre
cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so
zníženou schopnosťou pohybu a spracovanie
a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup
spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ vrátane
OZE a poskytovania služieb

OBLASŤ:

A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Právna forma

Vyberte položku.

Sídlo právnickej
osoby/Adresa
trvalého bydliska
fyzickej osoby

Obec (mesto)
Ulica

Číslo

PSČ

IČO

IČDPH

DIČ

Právnická osoba ☐
Platca DPH

Fyzická osoba ☐

☐ áno

☐ nie

Rodné číslo

☐ jednoduché

Forma účtovníctva
SK NACE 1

Tel. č.

e-mail

Fax č.

☐ podvojné

Obec (mesto)

Adresa na
doručovanie
písomností

Ulica

Číslo

PSČ
Meno a priezvisko

Kontaktná osoba pre
projekt

Tel. č.

Fax č.

e-mail
2. Výška žiadaného finančného príspevku2
Por. číslo
1.
2.

Rozdelenie
oprávnených
výdavkov
Oprávnené

%
z oprávnených
výdavkov

Rozpočet v EUR

výdavky
Obstaranie
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stavieb3
3.

Obstaranie
pozemkov4

4.

Celkové
oprávnené
výdavky
na
projekt
(4=1+2+3)

5.

Požadovaná
výška
finančného
príspevku

6.

Vlastné zdroje
(6=4-5)

7.

Ostatné
výdavky
na
projekt
nezahrnuté
v bodoch 1, 2
a
3
(neoprávnené
výdavky)

x

8.

Celkový objem
výdavkov na
projekt
(8=4+7)

x

100

Menej rozvinuté regióny 5 ☐

Iné regióny 6 ☐

4. Spôsob financovania
Refundácia ☒
5. Kategória podniku 7
Pri zatriedení do kategórie „mikro, malých a stredných podnikov“ je žiadateľ povinný postupovať
v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.
Žiadateľ môže pri zatriedení do kategórií mikro, malých a stredných podnikov využiť Užívateľskú
príručku vydanú Európskou komisiou, ktorá je zverejnená na webovom sídle PPA www.apa.sk.
Jediným záväzným podkladom pre účely zatriedenia do kategórie mikro, malých alebo stredných
podnikov je však odporúčanie Komisie 2003/361/ES.
Mikro

☐

Malý

☐

Ukazovatele

1.

Stredný

☐

Stav za účtovné obdobie 201...

Veľký

☐

Stav za účtovné obdobie
201...

počet
zamestnancov
v ročných
pracovných
jednotkách (RPJ)8
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2.

ročný obrat ( v EUR) alebo
ročná súvaha (v EUR)

Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci akcionári žiadateľa) v roku 201...
Obchodné meno, resp. meno a priezvisko

IČO, resp. RČ

Sídlo, resp. adresa

Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci akcionári žiadateľa) v roku 201...
Obchodné meno, resp. meno a priezvisko

IČO, resp. RČ

9

Podiel v %

10

Sídlo, resp. adresa

Podiel v %
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B. PROJEKT
1. Názov projektu

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo opatrenia

6

Názov opatrenia

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie

6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností

Oblasť

Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a
občania so zníženou schopnosťou pohybu a spracovanie a uvádzanie na trh
produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ vrátane
OZE a poskytovania služieb

Fokusová oblasť prioritná11

Vyberte položku.

Fokusová oblasť sekundárna

Vyberte položku.

Názov schémy štátnej
pomoci

Schéma štátnej pomoci na podporu investícii do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností

Číslo schémy pomoci
Názov schémy
minimálnej pomoci

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností v Bratislavskom kraji12

Číslo schémy pomoci
3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu

Kliknutím zadáte dátum.

Predpokladané ukončenie realizácie projektu

Kliknutím zadáte dátum.

4. Miesto realizácie projektu13
VÚC (kraj)

Okres

Obec (ulica)

Katastrálne územie

Parcelné čísla

5. Ciele projektu 14

6. Predmet projektu
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7. Údaje o projekte
Zaraďte sídlo
vášho podniku
podľa typu
oblasti ANC
(LFA)15

Vyberte položku.

Predmet
podnikateľskej
činnosti

Vyberte položku.

Projekt rieši aj
uľahčenie
prístupu
marginalizova
ných skupín

Vyberte položku.

Údaje
o žiadateľovi
(vyplnia len
fyzické osoby)
☐

Muž

☐

Žena

Vek v čase
podania
ŽoNFP

☐

do 40 rokov vrátane

☐

nad 40 rokov

Priemerný
evidenčný
počet
zamestnancov
vo fyzických
osobách za
kalendárny rok
pred podaním
ŽoNFP
VÝROBNÉ ZAMERANIE PODNIKU
Uveďte výrobné zameranie Vášho podniku (vyberte len 1 hlavné zameranie z nasledovných možností
podľa vykonávacieho nariadenia EK č. 220/2015)
☐

Poľné plodiny

☐

Ostatný pasúci sa dobytok

☐

Záhradníctvo

☐

Zvieratá chované zrnom

☐

Vinohradníctvo

☐

Zmiešaná výroba (RV+ŽV)

☐

Ostatné trvalé
trávne porasty

☐

Nepoľnohospodárske zameranie

☐

Chov
kráv
s trhovou
produkciou
mlieka
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Veľkosť
farmy/poľnoho
spodárskeho
podniku v ha
(podľa
obhospodarov
anej pôdy)
Plánované aktivity realizované týmto projektom 16
☐

činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania
so zníženou schopnosťou pohybu

☐

spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do
prílohy I ZFEÚ

☐

využívanie obnoviteľných zdrojov energie

17

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu
vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom
do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom
do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete

☐

investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie,
kde je časť energie uvádzaná do siete

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
drevnej biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu
vyrobeného termochemickou konverziou s max. elektrickým
výkonom do 500 kW

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
odpadovej drevnej biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max.
tepelným výkonom do 500 kW

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
solárnej energie s max. výkonom 250 kW

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
veternej energie s max. výkonom 250 kW

☐

investície na budovanie zariadení na energetické využívanie vodnej
energie s max. výkonom 250 kW

ZAMERANIE PROJEKTU NA POČIATOČNÚ INVESTÍCIU:
☐

založenie nového podniku

☐

rozšírenie kapacity existujúceho podniku

☐

diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho
činnosti

8. Splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku
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Por. č.

Podmienka
Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu
LEADER/CLLD na území príslušnej MAS

1.

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu sa musia nachádzať na území SR, resp.
príslušnej MAS, hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu – stroje, technológie
a pod. sa musia využívať na území SR resp. príslušnej MAS; v rámci výziev k pre
jednotlivé opatrenia sa môže v súlade s čl. 70 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanoviť, že niektoré aktivity neinvestičného charakteru
môžu byť realizované aj mimo územia SR ale v rámci EÚ, napr. pri projektoch
nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými skupinami, pri
vzdelávacích projektoch a pod. a mimo EÚ v prípade operácií, ktoré sa týkajú
technickej pomoci alebo propagačných aktivít, ako aj v prípade projektov
nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými skupinami.

Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
2.

§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje.

Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa fyzických osôb uvedených v § 2 odseku
2. písmena b), d) zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník), nie je voči nemu
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
3.

§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu
trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti
prijímateľa voči poskytovateľovi.

Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom po lehote
splatnosti, a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.

4.

§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu
trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti
prijímateľa voči poskytovateľovi.
Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných
orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa.

5.

Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo
z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že
sa na výdavkovú položku, zahrnutú do žiadosti o platbu na úhradu jedným
z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora
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z rovnakého fondu v rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu
v rámci toho istého programu, ani v rámci predchádzajúceho obdobia.
V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej
povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
Čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na
základe tohto zákona.
6.

Čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005).

Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,
ktoré sú financované z verejných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 25/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov.
7.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 41 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
verejných prostriedkov.
8.

9.

§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nepreukazuje sa pri paušálnych platbách.

Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so
zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§ 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.

Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, ktoré boli
súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie
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konanie v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
č. 1303/2013 po premiestnení výrobnej činnosti mimo EÚ.
V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej
povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.

11.

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej
databáze vylúčených subjektov (ďalej len „Nariadenie o CED“).

V prípade, že sa na dané činnosti vzťahujú pravidlá štátnej pomoci resp.
pomoci de minimis, žiadateľ musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo schém
štátnej pomoci/pomoci de minimis.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za
zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie; nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.
12.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za
zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie; nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.
Podmienka je relevantná iba pre subjekty, ktoré sú v zmysle výzvy povinné
preukázať splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku.

13.

Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície.

9. Splnenie výberových kritérií pre výber projektov
Por. č.

1.

2.

Kritérium
Opatrenie prispieva prioritne k niektorej fokusovej oblasti v rámci daného opatrenia.
Činnosti spojené s využívaním OZE prispievajú k fokusovej oblasti 5C.

V prípade poľnohospodárskych podnikov podiel ročných tržieb/príjmov z
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok
pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30% ( vrátane podpôr z EPZF
okrem sektora organizácie trhu a vrátane neprojektových podpôr z EPFRV).
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3.

V prípade podnikov akvakultúry podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na
celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP,
predstavuje minimálne 30%.

4.

V prípade obhospodarovateľov lesa podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby
na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP,
predstavuje minimálne 30%.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Realizácia projektu nepoľnohospodárskeho podniku vo vidieckej oblasti.

Výsledkom investície nesmie byť poľnohospodárska činnosť alebo podpora takej
aktivity, ktorá spadá do oblasti poľnohospodárstva alebo potravinárstva, ktorej sa
výstup spracovania nachádza na prílohe I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj
produkt, ktorý sa nachádza na prílohe I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň
aj produkt mimo prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych
produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z
OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie, ktorej časť sa uvádza
do siete).

Investície súvisiace s využívaním biomasy (vrátane drevnej) sú v súlade s kritériami
udržateľného využitia biomasy v regiónoch Slovenska, ktoré budú vypracované na
národnej úrovni pred poskytnutím akejkoľvek podpory pre využitie biomasy (tento
dokument by mal poskytnúť odôvodnenie, vrátane projekcií (so zdrojmi údajov) a
vyznačiť oblasti Slovenska, kde by mohol byť vývoj trhu naďalej vhodný pre podporu
na využitie biomasy z EÚ fondov, zohľadňujúc taktiež vplyvy na kvalitu ovzdušia).

Výrobná kapacita zariadení na výrobu tepelnej a/alebo elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov energie presahuje kombinovanú priemernú ročnú spotrebu
tepelnej energie a elektrickej energie v danom podniku vrátane domácnosti. Uvedená
podmienka sa bude posudzovať pred realizáciou investície.

Veľkosť nepoľnohospodárskeho podniku – mikro a malý podnik v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES.

V prípade výroby energie je časť energie spracovaná vo vlastnom podniku.

V prípade spracovania nepoľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spracovania
výlučne spadá do Prílohy I ZFEÚ je časť vyrobenej energie uvádzaná do siete resp.
dodávaná mimo podnik.
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12.

13.

Všetky investície súvisiace s OZE musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 309 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby.

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti
o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým
obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.

10. Poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov:
Kto poskytol
pomoc

Názov pomoci
18

Rok

Suma v tis. EUR 19

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci 20
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C. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU PRI PODANÍ ŽIADOSTI
Áno/Nie/

Por. č.

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP
Nie je potrebné

1.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a
rozvoja nepoľnohospodárskych činností, oblasť Činnosti spojené
s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so
zníženou schopnosťou pohybu a spracovanie a uvádzanie na trh
produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ vrátane
OZE a poskytovania služieb, formulár žiadosti 1x v tlačenej forme a 1x
v elektronickej forme.

Vyberte
položku.

2.

Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel 1x v tlačenej a 1x v elektronickej
forme (Príloha č. 3 k ŽoNFP, pozri ŽoNFP, časť E)

Vyberte
položku.

3.

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (Príloha č. 2 k ŽoNFP)

Vyberte
položku.

Doklad o oprávnení podnikať (činnosť 1 a 2); v prípade fyzických a právnických osôb
podnikajúcich v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, fyzických a právnických osôb
obhospodarujúcich lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení alebo obcí a ich
združení alebo cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním a fyzických a právnických osôb
podnikajúcich v oblasti hospodárskeho chovu rýb musí mať danú činnosť 21 zapísanú
v doklade o oprávnení podnikať (činnosť 1 až 3) – predložiť jednu z možností:

4.

5.

registra

Vyberte
položku.

osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako samostatne hospodáriaci
roľník–príslušný obecný alebo mestský úrad (úradne osvedčená
fotokópia).

Vyberte
položku.

výpis z živnostenského registra príslušný živnostenský úrad ( fotokópia)

Vyberte
položku.

výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným
obvodným lesným úradom (originál alebo úradne overenú fotokópiu);

Vyberte
položku.

výpis z obchodného
(fotokópia)

registra,

resp.

iného

príslušného

Riadna účtovná závierka žiadateľa za posledné a predposledné ukončené účtovné obdobie
(fotokópie)
pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva:
súvaha

Vyberte
položku.

výkaz ziskov a strát

Vyberte
položku.

poznámky

Vyberte
položku.
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pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

6.

7.

výkaz o príjmoch a výdavkoch

Vyberte
položku.

výkaz o majetku a záväzkoch

Vyberte
položku.

Daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov s Potvrdením o podaní daňového priznania k
dani z príjmov s vyznačením prevzatia daňového priznania príslušným daňovým úradom 22 za
posledné (2014) a predposledné (2013) účtovné obdobie (fotokópie). Pri elektronickom
podávaní daňového priznania postačuje Správa o odoslaní podania z aplikácie eDANE,
ktorou preukáže, že daňové priznanie bolo elektronickou podateľňou prijaté:
za predposledné účtovné obdobie

Vyberte
položku.

za posledné účtovné obdobie

Vyberte
položku.

Potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je platcom DPH
nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne overená fotokópia) – v
prípade, ak žiadateľ nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený
výdavok.

Vyberte
položku.

Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje) - nie staršie ako 3 mesiace, originály alebo úradne osvedčené
fotokópie.
príslušný daňový úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky)

Vyberte
položku.

príslušný colný úrad

Vyberte
položku.

Sociálna poisťovňa za všetkých zamestnancov

Vyberte
položku.

všetky zdravotné poisťovne, v prípade elektronického zaslania
potvrdenia poisťovne/ poisťovní, ktoré je možné na webovom sídle
príslušnej poisťovne overiť postačuje fotokópia zaslaného potvrdenia.

Vyberte
položku.

9.

Potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii23; nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku (nie staršie ako 3 mesiace, originál alebo úradne
osvedčená fotokópia).

Vyberte
položku.

10.

Potvrdenie od príslušného Inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v
predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (nie staršie
ako 3 mesiace, originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

Vyberte
položku.

Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ záväzky
voči štátu po lehote splatnosti

Vyberte

8.

11.
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položku.
Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu
alebo doklad k pozemkom na ktorých je plánovaná investícia, pretrvávajúci najmenej päť
rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou špecifických prípadov - vzťahuje sa len na investície
do výstavby a rekonštrukcie objektov a nepreukazuje sa, ak bolo alebo bude vydané
právoplatné stavebné povolenie – v prípade schválenia ŽoNFP predkladá najneskôr do
termínu uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP
platný list vlastníctva (originál nie starší ako 1 mesiac pred podaním
ŽoNFP )

Vyberte
položku.

nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na
obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo
úradne osvedčené fotokópie), platný list vlastníctva prenajímateľa
(fotokópia) a na originály kópie z katastrálnej mapy situačné zakreslenie
plánovanej investície. V prípade ak je prenajímateľom Slovenský
pozemkový fond a nehnuteľnosti sú prenajaté na dobu neurčitú, takéto
zmluvy, bude Pôdohospodárska platobná agentúra akceptovať

Vyberte
položku.

13.

Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa
predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody
a krajiny (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

Vyberte
položku.

14.

V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
predkladá súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy ochrany
prírody (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

Vyberte
položku.

15.

Vyjadrenie Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt podlieha
zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov netýka sa strojov a špecializovaných vozidiel,

Vyberte
položku.

16.

Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá rozhodnutie
Odboru starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania alebo
vyjadrenie k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v
zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR
alebo vyjadrenie k zmene činnosti. Ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa
kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, žiadateľ
predloží vyjadrenie príslušného orgánu (Ministerstva životného prostredia
SR alebo Odboru starostlivosti o životné prostredie) - (originál alebo
úradne overená fotokópia)“. predkladá najneskôr pred podpisom zmluvy
o poskytnutí NFP na základe písomnej výzvy PPA

Vyberte
položku.

17.

Projektová dokumentácia s rozpočtom (originál alebo úradne overená
fotokópia).

Vyberte
položku.

Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených
technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), vrátane písomného
oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému

Vyberte
položku.

12.

18.
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stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom
osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia).

19.

Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov - v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje
stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). –
v prípade schválenia ŽoNFP predkladá najneskôr do termínu
uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP

Vyberte
položku.

20.

Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a
zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových
oprávnených nákladov na príslušnú operáciu (originál nie starší ako 3
mesiace).

Vyberte
položku.

21.

Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy stavieb za sumu
nepresahujúcu 30 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú
operáciu (originál nie starší ako 3 mesiace).

Vyberte
položku.

22.

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie
banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla
bankového účtu (fotokópia).

Vyberte
položku.

23.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná
hodnota zákazky (§ 5 ZVO) - v prípade ak žiadateľ do termínu podania
ŽoNFP neukončil verejné obstarávanie na všetky zákazky týkajúce sa
predmetu projektu

Vyberte
položku.

24.

V prípade ak do termínu podania ŽoNFP má žiadateľ na všetky zákazky
týkajúce sa predmetu projektu ukončené verejné obstarávanie (vrátane
uzatvorenia zmluvy z vybratým uchádzačom a splnenia si všetkých
oznamovacích povinností vyplývajúcich zo ZVO) predkladá doklady
z verejného obstarávania v závislosti na postupe verejného obstarávania –
zoznam povinných príloh tvorí prílohu č. 4 a) – ch) ŽoNFP – v prípade
schválenia ŽoNFP predkladá do najneskôr termínu uvedeného
v zmluve o poskytnutí NFP

Vyberte
položku.

Žiadateľ predkladá spolu so ŽoNFP vyplnený zoznam povinných príloh pre
každé uskutočnené verejné obstarávanie samostatne
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Ja, dolu podpísaný žiadateľ/štatutárny orgán žiadateľa 24:

meno a priezvisko:
rodné číslo:

meno a priezvisko:
rodné číslo:

čestne vyhlasujem že :

1.

všetky informácie obsiahnuté v ŽoNFP (t. j. formulár ŽoNFP a všetky prílohy k ŽoNFP) sú
pravdivé a úplné;

2.

všetky úradne neosvedčené fotokópie dokladov predložené v rámci ŽoNFP súhlasia
s originálmi;

3.

údaje uvedené vo formulári ŽoNFP sú zhodné s údajmi uvedenými v projektovej
dokumentácii 25 a v prílohách k ŽoNFP;

4.

v čase podania ŽoNFP nie je voči mne a na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
vedený výkon rozhodnutia;

5.

na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;

6.

nie som podnikom v ťažkostiach, podnikom v ťažkostiach sa rozumie podnik v zmysle článku
2, ods.18 kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 26;

7.

nie je voči mne nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú
s vnútorným trhom;

8.

v prípade nadobudnutia aktív prevádzkarne v zmysle článku 2 ods. 49 nariadenia Komisie
(EÚ)
č. 651/2014 nie som v žiadnom vzťahu k predávajúcemu27;

9.

v prípade nadobudnutia aktív prevádzkarne v zmysle článku 2 ods. 49 nariadenia Komisie
(EÚ)
č. 651/2014 nemám vedomosť, že na nadobudnutý majetok boli v minulosti poskytnuté zdroje EÚ
alebo štátneho rozpočtu SR28;

10.

v prípade počiatočnej investície do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka diverzifikácie
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výroby prevádzkarne, že investícia sa netýka výrobkov alebo služieb, ktoré sa predtým
v prevádzkarni vyrábali alebo poskytovali;

11.

pri príprave a realizácii projektu som dodržiaval a naďalej budem dodržiavať princíp zákazu
konfliktu záujmov v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;

12.

operácie, ktoré sú predmetom projektu sa nezrealizovali (neukončili) pred podaním ŽoNFP
( Čl. 65 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 , ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006);

13.

pri začatí operácie, ktorá je predmetom projektu, pred predložením ŽoNFP som dodržal
uplatniteľné právo (tzn. uplatniteľné právo EÚ a vnútroštátne právo, týkajúce sa jeho uplatňovania)
týkajúce sa operácie ( Čl. 125 ods. 3 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);

14.

operácie vybrané na podporu z EPFRV v rámci tejto ŽoNFP nezahŕňajú činnosti, ktoré boli
súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s čl.
61 po premiestnení výrobnej činnosti mimo oblasti programu (Čl. 125 ods. 3 písm. d) a f)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 , ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o
EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);

15.

vrátim príspevok z EPFRV na operáciu zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo výroby
na základe tejto ŽoNFP, ak sa výrobná činnosť do 10 rokov od záverečnej platby presunie mimo
EÚ okrem prípadu, ak je prijímateľom MSP 29 (Čl. 71 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV
a ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF,
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);

16.

vrátim poskytnutý príspevok na investíciu na základe tejto ŽoNFP v prípade, že investícia do
piatich rokov od poskytnutej záverečnej platby alebo prípadne v období stanovenom v pravidlách o
štátnej pomoci bude predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oblasti programu;
b) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci
neoprávnené zvýhodnenie;

c) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by
spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.
(Čl. 71 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa
stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);

17.

projekt budem realizovať v súlade
nenávratného finančného príspevku;

s predloženou

ŽoNFP

a zmluvou

o poskytnutí
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18.

bez zbytočného odkladu písomne oznámim PPA všetky prípadné zmeny, týkajúce sa ŽoNFP
a/alebo žiadateľa, ktoré nastanú v čase od podania ŽoNFP do uzavretia zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, resp. do vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP;

19.

v prípade schválenia ŽoNFP súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu a umožním
výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EU;

20.

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).

II. 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 (nehodiace sa prečiarknite)

• udeľujem súhlas
• neudeľujem súhlas
so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.

meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis

meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis
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E. TABUĽKOVÁ ČASŤ PROJEKTU VO FORMÁTE EXCEL
Tabuľka č. 1a) – 1i) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU
Tabuľka č. 2 INTENZITA POMOCI
Tabuľka č. 3 ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PLATBU
Tabuľka č. 4 NEZAMESTANOSŤ
Tabuľka č. 5 BODOVACIE KRITÉRIÁ
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F. BODOVACIE KRITÉRIA
P. č.

Kritérium
Projekt sa realizuje v okrese s priemernou
evidovanej
nezamestnanosti
k
31.12.
predchádzajúcom roku vyhlásenia výzvy30:

1.

2.

3.

mierou
roku

Áno/Nie
(vyplní žiadateľ)

x

x

– do 15 % vrátane

25

– nad 15%

27

Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet
pracovných miest súvisiacich s projektom minimálne o 1
zamestnanca minimálne na 2 roky a to najneskôr do 6
mesiacov od doby realizácie investície31
Projekt sa realizuje v okrese, v ktorom žiadateľ vykonáva
alebo plánuje vykonávať poľnohospodársku, akvakultúrnu
alebo lesnícku činnosť resp. podniká alebo má sídlo alebo
prevádzku.
Deklarované oprávnené výdavky žiadateľom v súvislosti s
projektom sú32:

4.

Body

3

2

x

a) max. vo výške 1 mil. EUR vrátane

19

b) max. vo výške 2 mil. EUR vrátane

18

c) viac ako 2 mil. EUR

16

5.

Súčasťou projektu ( oprávnených výdavkov ) je aj
vybudovanie zelenej infraštruktúry ( zeleň, úprava okolia,
výsadba stromov ) alebo projekt rieši aj uľahčenie prístupu
marginalizovaných skupín

6

6.

Žiadateľ nemal schválený projekt v rámci opatrenia 3.1
PRV 2007-2013 v súvislosti s OZE alebo spracováva
biomasu s väčším podielom vlastného odpadu ako 50%

3

Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie 33

x

x

x

max 40

x

a) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
b) spôsob realizácie projektu
7.

c) rozpočet a nákladová efektívnosť
d) administratívna, odborná a technická kapacita
e) udržateľnosť projektu

Body spolu:

x

PPA bude za kritérium 1-6 vychádzať z údajov uvedených žiadateľom vo formulári ŽoNFP. Bod 7 bude
hodnotiť PPA z predloženého Projektu realizácie. PPA nebude akceptovať žiadosti o dodatočné
priznanie bodov z akýchkoľvek dôvodov.
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ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA
Týmto potvrdzujem, že si budem uplatňovať body iba v uvedených kritériách.
Meno, priezvisko, titul
Miesto
Dátum
Podpis

Pečiatka
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA V PRÍPADE, AK MÁ PREPOJENÝ PODNIK A/ALEBO
PARTNERSKÝ PODNIK
Tabuľka pre začlenenie žiadateľa do kategórie malých a stredných podnikov
Počet
Ročný obrat
Sledované účtovné obdobie*: ................
zamestnanco
(v EUR)
v

Ročná súvaha
(v EUR)

1. Údaje* žiadateľa**
2. Súčet údajov* všetkých prepojených
podnikov
(ak existujú) a nie sú
zahrnuté v rámci konsolidácie v riadku
1***
3. Súčet pomerných údajov* všetkých
partnerských
podnikov
(ak
existujú)****
Spolu

Tabuľka pre začlenenie žiadateľa do kategórie malých a stredných podnikov

Sledované účtovné obdobie*: ................

Počet
zamestnanco
v

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

1. Údaje* žiadateľa**
2. Súčet údajov* všetkých prepojených
podnikov (ak existujú) a nie sú
zahrnuté v rámci konsolidácie v riadku
1***
3. Súčet pomerných údajov* všetkých
partnerských podnikov (ak
existujú)****
Spolu
* Všetky údaje sa musia týkať posledného uzatvoreného účtovného obdobia a musia byť vypočítané za obdobie dvoch po
sebe nasledujúcich posledných rokov. V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené,
sa uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným na bežný finančný rok.
** Ak žiadateľ vyhotovuje konsolidovanú účtovnú závierku, alebo je zahrnutý v rámci konsolidácie do účtovnej závierky iného
podniku, vypĺňa údaje z Tabuľky B 1, Prílohy B Prepojené podniky.
*** Uviesť údaje z Tabuľky B 2, Prílohy B Prepojené podniky.
**** Uviesť údaje z Tabuľky A, Prílohy A Partnerské podniky.

Poznámka:
Údaje v riadku „Spolu“ sú údaje pre začlenenie žiadateľa do kategórie „malých alebo stredných podnikov“.

Príloha A – predkladá žiadateľ, ktorý má partnerský podnik (vrátane „listov partnera“).
Príloha B – predkladá žiadateľ, ktorý má prepojený podnik(vrátane „listov prepojeného podniku“,
pokiaľ partnerské podniky nie sú zahrnuté v rámci konsolidácie).
Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu):
.......................................................................................................................................
Podpis žiadateľa (štatutárneho zástupcu): ....................................................................
Miesto: ....................................................................
Dátum: ....................................................................
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Príloha A
PARTNERSKÉ PODNIKY

Tabuľka A
Do tabuľky vyplniť údaje každého partnerského podniku, pre ktorý bol vyhotovený „List partnera“
(jeden list pre každý partnerský podnik žiadateľa a pre každý partnerský podnik prepojeného podniku,
ktorého údaje nie sú zahrnuté v rámci konsolidovanej účtovnej závierky tohto prepojeného podniku).
Údaje sú výsledkom pomerného výpočtu na „Liste partnera“ z Tabuľky A 1 pre každý priamy alebo
nepriamy partnerský podnik.
Partnerský podnik
(obchodný názov, IČO)

Počet
zamestnancov

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spol
u
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LIST PARTNERA

Partnerský podnik
(obchodný názov)

Adresa/sídlo

IČO

Prvotné údaje partnerského podniku
Účtovné obdobie ...............
Ukazovateľ

Počet zamestnancov

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

Prvotný údaj

Poznámka:
Tieto prvotné údaje sa získajú z účtovnej závierky a iných údajov partnerského podniku, prípadne
z konsolidovaných účtovných závierok (ak existujú, v takom prípade uviesť podniky začlenené v rámci
konsolidácie). K týmto údajom sa pripočítajú 100 % údaje o podnikoch, ktoré sú k tomuto partnerskému podniku
prepojené (ak už nie sú zahrnuté v konsolidovanej účtovnej závierke) a vyplní sa nižšie uvedená tabuľka.

Prvotné údaje prepojeného podniku k partnerskému podniku (v prípade, ak už nie sú zahrnuté
v konsolidovanej účtovnej závierke)
Prepojený podnik
k partnerskému podniku
(obchodný názov, sídlo, IČO)

Počet
zamestnancov

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

Identifikácia prepojených podnikov k partnerskému podniku, zahrnutých v rámci konsolidácie
Prepojený podnik
Adresa/sídlo
IČO
(obchodný názov)
A.
B.
C.

Tabuľka A 1
Pomerné údaje partnerského podniku
Percentuálny podiel kapitálu alebo hlasovacích práv (uviesť vyššie %) ............ %
Ročný obrat
Ročná súvaha
Ukazovateľ
Počet zamestnancov
(v EUR)
(v EUR)
Pomerný údaj*
* Pomerný údaj sa vypočíta nasledovne: ukazovateľ (tzn. hodnota ukazovateľa z tabuľky „Prvotné údaje partnerského
podniku“ + hodnota ukazovateľa z tabuľky „Prvotné údaje prepojeného podniku k partnerskému podniku“) x(percentuálny
podiel/100).
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Čestné vyhlásenie žiadateľa v prípade, ak zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku alebo je
v rámci konsolidácie zahrnutý do účtovnej závierky iného podniku (základom pre výpočet je
konsolidovaná účtovná závierka) a v prípade, ak má prepojené podniky nezahrnuté v rámci
konsolidácie

Príloha B
PREPOJENÉ PODNIKY

Tabuľka B 1
(vypĺňa žiadateľ, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku alebo je v rámci konsolidácie
zahrnutý do účtovnej závierky iného podniku)
Účtovné
obdobie ...............

Počet zamestnancov*

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

Spolu
* V prípade, ak sa v rámci konsolidovanej účtovnej závierky nenachádza údaj o počte zamestnancov, výpočet sa vykoná
spočítaním údajov žiadateľa a podnikov, s ktorými je prepojený.

Identifikácia podnikov, zahrnutých v rámci konsolidácie
Prepojený podnik
Adresa/sídlo
(obchodný názov)
A.

IČO

B.
C.
D.
E.
Poznámka:
Partnerské podniky prepojeného podniku, ktoré naň bezprostredne nadväzujú a nie sú zahrnuté v rámci
konsolidácie, sú považované za priamych partnerov žiadateľa. Ich údaje sa vyplnia do Tabuľky A v Prílohe A
„Partnerské podniky“ na základe pomerného výpočtu uvedeného v „Liste partnera“, v Tabuľke A1 a následne sa
pripočítajú k údajom žiadateľa.

Tabuľka B 2
(žiadateľ, ani prepojené podniky nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, ani nie sú zahrnutí do
konsolidovanej účtovnej závierky iného podniku)

Prepojený podnik (obchodný
názov, IČO)

Počet
zamestnancov

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

1.
2.
3.
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4.
5.
Spolu
Poznámka:
Uviesť každý prepojený podnik, vrátane väzieb prostredníctvom iných prepojených podnikov. Pre každý
prepojený podnik v Tabuľke B 2 vyplňte a priložte „List prepojeného podniku“.
Neuvádzať prepojené podniky partnerských podnikov.
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LIST PREPOJENÉHO PODNIKU

Vypĺňa sa iba v prípade, ak prepojené podniky nie sú zahrnuté v rámci konsolidovanej účtovnej
závierky v Tabuľke B 1. Nevypĺňajú prepojené podniky partnerských podnikov.
Prepojený podnik
(obchodný názov)

Adresa /sídlo

IČO

Údaje o podniku
Účtovné
obdobie ..............
.

Počet zamestnancov

Ročný obrat
(v EUR)

Ročná súvaha
(v EUR)

Spolu
Tieto údaje sa zapíšu do Tabuľky B2, Prílohy B „Prepojené podniky“.

Poznámka:
Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené so žiadateľom, sa získajú z účtovných závierok a iných údajov
prepojeného podniku, prípadne z konsolidovaných účtovných závierok (ak existujú). Partnerské podniky
prepojeného podniku, ktoré naň bezprostredne nadväzujú a nie sú zahrnuté v rámci konsolidácie, sú považované
za priamych partnerov žiadateľa. Ich údaje sa vyplnia do Tabuľky A v Prílohe A „Partnerské podniky“ na základe
pomerného výpočtu uvedeného v „Liste partnera“, v Tabuľke A 1 a následne sa pripočítajú k údajom žiadateľa.
V prípade partnerských podnikov prepojeného podniku, zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky
v menšom rozsahu, ako sa uvádza v čl. 6, ods. 2, použije sa % podiel podľa tohto článku (definícia č. 6, ods. 3,
pododsek 2).

29/33

Vysvetlivky
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1 Štatistická klasifikácia ekonomických činností

2 žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta

3 kúpa za sumu nepresahujúcu 30 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu

4 kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených
nákladov na príslušnú operáciu

5 mimo Bratislavského kraja

6 Bratislavský kraj

7 Hodnoty ukazovateľov pre mikro, malé a stredné podniky sú v zmysle odporúčania Komisie
č. 2003/361/ES nasledovné:
Kategórie podniku
Počet zamestnancov
Ročný obrat a/alebo ročná súvaha
(v EUR)
mikro
< 10
≤ 2 milióny
≤ 2 milióny
malý
< 50
≤ 10 miliónov
≤ 10 miliónov
stredný
< 250
≤ 50 miliónov
≤ 43 miliónov

8
Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), to znamená, počtu osôb, ktoré
pracujú na plný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého posudzovaného
referenčného roka. Do RPJ sa jednotlivo počíta práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca tých osôb,
ktoré pracovali na skrátený pracovný úväzok bez ohľadu na trvanie, ako aj práca sezónnych pracovníkov.
Pracovníci pozostávajú zo:
a) zamestnancov;
b)osôb pracujúcich pre podnik, v rámci ktorého sú podriadenými pracovníkmi, a ktorí sa podľa
vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;
c) vlastníkov - riadiacich pracovníkov;
d) spoločníci, ktorí vykonávajú pravidelnú činnosť v podniku a majú z neho finančný prospech.
Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo zmluvy
o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Čas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa
nezapočítava.
9
Doplniť údaje za predposledné účtovné obdobie

10
Doplniť údaje za posledné účtovné obdobie
11
5C označte iba v prípade, že prevažujúca investícia projektu je Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
12
V prípade realizácie projektu mimo Bratislavského kraja prečiarknite
13
v prvom stĺpci označte „x“ prevažujúce miesto realizácie projektu
14
Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia
s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa
maximálne v rozsahu 500 znakov
15
Oblasti ANC (LFA) sú uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č.75/2015 Z. z.
16
označte všetky plánované aktivity
17
v prípade investícií do obnoviteľných zdrojov energie označte všetky plánované investície
18
Uviesť len projekty investičného charakteru, pričom treba uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad, Program
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, podpora investičného charakteru zo Sekcie organizácie trhu PPA,
Sektorový operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia
19
Pri pomoci investičného charakteru zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov do roku 2009 pri prepočte z
SKK na EUR použite konverzný kurz 30,126
20
Ak bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov prostredníctvom PPA uveďte číslo
zmluvy, názov projektu, predmet projektu a informáciu o prípadnom odstúpení od zmluvy
21
Poľnohospodárstvo alebo lesníctvo alebo hospodársky chov rýb
22
V prípade, že osobne neodovzdal na príslušnom daňovom úrade , je povinný doložiť daňové priznanie
k dani z príjmov potvrdené príslušným daňovým úradom .
23
Potvrdenie o skutočnosti, že nie je v likvidácií nepredkladá fyzická osoba uvedená v § 2 odseku 2,
písmena b) , d) zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, žiadatelia ktorí podnikajú na základe
iných oprávnení podľa osobitných predpisov u ktorých v zmysle platnej legislatívy SR nie je možné
likvidáciu vykonávať.
24
Štatutárny orgán podpisuje v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného zákonníka
(obchodné spoločnosti), zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené podľa zákona
o rozpočtových pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby zriadené podľa
Občianskeho zákonníka) zákona (právnické osoby zriadené na základe zákona)
25
Žiadateľ prečiarkne, ak povinnou prílohou ŽoNFP nie je projektová dokumentácia
26
V prípade realizácie projektu iba v Bratislavskom kraji prečiarknite

27
Ak súčasťou predloženej ŽoNFP nie je obstaranie pozemkov alebo stavieb prečiarknite
28
Ak súčasťou predloženej ŽoNFP nie je obstaranie pozemkov alebo stavieb prečiarknite
29
PPA môže stanovenú lehotu skrátiť na tri roky v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo
pracovných miest vytvorených MSP
30
V prípade, ak sa projekt realizuje vo viacerých okresoch, body sa pridelia na základe nezamestnanosti
vypočítanej aritmetickým priemerom z údajov nezamestnanosti všetkých okresov, kde sa projekt realizuje.
31
Vykazujú sa miesta súvisiace so samotnou realizáciou projektu nie celkové miesta v podniku. Za počiatočný
stav sa berie stav pred investíciou. Žiadateľ musí preukázateľne označovať uvedené miesta označením
miesto PRV. Berie sa pracovné miesto na celý úväzok. V prípade čiastočných úväzkov resp. sezónnych
zamestnancov sa metodika posudzovania uvedie vo výzve. Miesto sa musí vytvoriť najneskôr do 6 mesiacov
od realizácie investície ( odo dňa predloženia ŽoP)
32
Maximálny počet bodov je 19.
33
Spolu maximálne 40 bodov.

