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A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1. Identifikačné údaje žiadateľa
1.1 Obchodné meno:
1.2 Sídlo:
1.3 Právna forma:
1.4 Veľkosť podniku:
1.5 IČO:

1.6 DIČ:

1.7 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené:
1.8 Predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE:
1.9 Meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
žiadateľa:
1.10 Meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu:
2. Kontaktná osoba
2.1 Meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontaktná adresa:
2.2 Funkcia:
2.3 Číslo telefónu:
2.5 E-mailová adresa:

2.4 Číslo faxu:

3. Identifikačné údaje o žiadosti žiadateľa
3.1 Názov žiadosti žiadateľa:
3.2 Názov projektu/projektov k žiadosti žiadateľa:
Názov projektu základného výskumu
Názov projektu priemyselného vývoja
Projekt experimentalneho vyvoja
Štúdia realizovatelnosti
3.3 Relevantnosť tejto žiadosti (jej projektov) k iným žiadostiam o poskytnutie finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu v posledných troch rokoch / úspešnosť žiadosti:
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B. FINANČNÉ, PERSONÁLNE A TECHNICKÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY
ŽIADATEĽA
1. Požadovaná forma a výška stimulov
1.1 Požadovaná forma dotácie podľa §3 ods. 1 písm. a) zákona o stimuloch a jej výška (v eurách)
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

Projekt základného výskumu
Projekt priemyselného
výskumu
Projekt experimentálneho
vývoja
Štúdia realizovateľnosti

1.2. Požadovaná výška úľavy na dani z príjmov podľa §3 ods. 1 písm. b zákona o stimuloch (v eurách)
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2017

2018

2019

2020

Spolu

úľava na dani z príjmu
Rok
Celková výška požadovaných
stimulov
Doba použitia stimulov

Od: 01.07.2017

Do: 01.07.2020

2. Geografická lokalizácia použitia stimulu
2.1 Vyšší územný celok:
2.2 Okres:
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3. Vytvorenie nového pracoviska výskumu a vývoja
Dátum vytvorenia nového pracoviska výskumu a vývoja:
3.1 Plánovaná výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľa
3.1.1 Plánovaná výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľa počas poskytovania
stimulov (v eurách)
3.1.1.1 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2019

2020

Spolu

budovy
pozemky
stroje, prístroje a zariadenia

3.1.1.2 Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku
Rok

2017

2018

samostatne zakúpený software
licencie
patenty
úžitkové vzory
ochranné známky
výrobnotechnické poznatky
(know-how)
nepatentové technické
poznatky
Spolu

3.1.2 Plánovaná výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľa 5 rokov po skončení
poskytovania stimulov (v eurách)
3.1.2.1 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2019

2020

Spolu

budovy
pozemky
stroje, prístroje a zariadenia

3.1.2.2 Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku
Rok

2017

2018

samostatne zakúpený software
licencie
patenty
úžitkové vzory
ochranné známky
výrobnotechnické poznatky
(know-how)
nepatentové technické
poznatky
Spolu

Strana 5 z 32

Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj

B. FINANČNÉ, PERSONÁLNE A TECHNICKÉ PODMIENKY A
POŽIADAVKY ŽIADATEĽA

3.2 Zamestnanci výskumu a vývoja
3.2.1 Počet zamestnancov výskumu a vývoja počas poskytovania stimulov
Rok

2017

2018

2019

2020

výskumníci
technický personál
pomocný personál
Spolu

Z toho
- s úplným stredoškolským vzdelaním
- s vysokoškolským vzdelaním 2. a 3. Stupňa

3.2.2 Počet zamestnancov výskumu a vývoja 5 rokov po skončení poskytovania stimulov
Rok

2017

2018

2019

2020

výskumníci
technický personál
pomocný personál
Spolu

Z toho
- s úplným stredoškolským vzdelaním
- s vysokoškolským vzdelaním 2. a 3. Stupňa

3.2.3 Plánovaná výška vlastných prostriedkov žiadateľa pre zabezpečenie zamestnancov
výskumu a vývoja počas poskytovania Stimulov (v eurách)
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

Vlastné prostriedky žiadateľa celkom
Priemerná mzda z týchto
prostriedkov žiadateľa pred
zdanením vrátane odvodov
poistného a príspevku na
dôchodkové sporenie

3.2.4 Plánovaná výška vlastných prostriedkov žiadateľa pre zabezpečenie zamestnancov
výskumu a vývoja 5 rokov po skončení poskytovania stimulov (v eurách)
Rok

2017

2018

Vlastné prostriedky žiadateľa celkom
Priemerná mzda z týchto
prostriedkov žiadateľa pred
zdanením vrátane odvodov
poistného a príspevku na
dôchodkové sporenie
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4. Rozšírenie existujúceho pracoviska výskumu a vývoja
Dátum rozšírenia existujúceho pracoviska výskumu a vývoja:
4.1 Výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľa
4.1.1 Výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľa investovaných do vedy a výskumu
pred poskytnutím stimulov (v eurách)
4.1.1.1 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2019

2020

Spolu

budovy
pozemky
stroje, prístroje a zariadenia

4.1.1.2 Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku
Rok

2017

2018

samostatne zakúpený software
licencie
patenty
úžitkové vzory
ochranné známky
výrobnotechnické poznatky
(know-how)
nepatentové technické
poznatky
Spolu

4.1.2 Plánovaná výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľa počas poskytovania
stimulov (v eurách)
4.1.2.1 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2019

2020

Spolu

budovy
pozemky
stroje, prístroje a zariadenia

4.1.2.2 Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku
Rok

2017

2018

samostatne zakúpený software
licencie
patenty
úžitkové vzory
ochranné známky
výrobnotechnické poznatky
(know-how)
nepatentové technické
poznatky
Spolu
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4.1.3 Plánovaná výška vlastných finančných prostriedkov žiadateľov 5 rokov po skončení
poskytovania stimulov (v eurách)
4.1.3.1 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2019

2020

Spolu

budovy
pozemky
stroje, prístroje a zariadenia

4.1.3.2 Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku
Rok

2017

2018

samostatne zakúpený software
licencie
patenty
úžitkové vzory
ochranné známky
výrobnotechnické poznatky
(know-how)
nepatentové technické
poznatky
Spolu
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4.2 Zamestnanci výskumu a vývoja
4.2.1 Počet zamestnancov výskumu a vývoja pred poskytovaním stimulov
Rok

2017

2018

2019

2020

výskumníci
technický personál
pomocný personál
Spolu

Z toho
- s úplným stredoškolským vzdelaním
- s vysokoškolským vzdelaním 2. a 3. Stupňa

4.2.2 Plánovaný počet zamestnancov výskumu a vývoja počas poskytovania stimulov
Rok

2017

2018

výskumníci
technický personál
pomocný personál
Spolu

Z toho
- s úplným stredoškolským vzdelaním
- s vysokoškolským vzdelaním 2. a 3. Stupňa

4.2.3 Plánovaný počet zamestnancov výskumu a vývoja 5 rokov po skončení poskytovania
stimulov
Rok

2017

2018

2019

2020

výskumníci
technický personál
pomocný personál
Spolu

Z toho
- s úplným stredoškolským vzdelaním
- s vysokoškolským vzdelaním 2. a 3. Stupňa

4.2.4 Výška vlastných prostriedkov žiadateľa pre zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja
pred poskytovaním stimulov (v eurách)
Rok

2017

2018

Vlastné prostriedky žiadateľa celkom
Priemerná mzda z týchto
prostriedkov žiadateľa pred
zdanením vrátane odvodov
poistného a príspevku na
dôchodkové sporenie
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4.2.5 Plánovaná výška vlastných prostriedkov žiadateľa pre a zabezpečenie zamestnancov
výskumu a vývoja počas poskytovania stimulov (v eurách)
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

Vlastné prostriedky žiadateľa celkom
Priemerná mzda z týchto
prostriedkov žiadateľa pred
zdanením vrátane odvodov
poistného a príspevku na
dôchodkové sporenie

4.2.6 Plánovaná výška vlastných prostriedkov žiadateľa pre zabezpečenie zamestnancov
výskumu a vývoja 5 rokov po skončení poskytovania stimulov (v eurách)
Rok

2017

2018

Vlastné prostriedky žiadateľa celkom
Priemerná mzda z týchto
prostriedkov žiadateľa pred
zdanením vrátane odvodov
poistného a príspevku na
dôchodkové sporenie
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5. Zoznam prístrojov a technických zariadení
5.1 Názov projektu základného výskumu
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu

Rok
výroby

Krajina pôvodu

Rok
výroby

Krajina pôvodu

Rok
výroby

Krajina pôvodu

Rok
výroby

5.2 Názov projektu priemyselného vývoja
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

5.3 Projekt experimentalneho vyvoja
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

5.4 Štúdia realizovatelnosti
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia
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6. Iná požadovaná alebo poskytnutá štátna pomoc (v eurách)
6.1 Požadovaná štátna pomoc
6.1.1 Poskytovateľ:
6.1.2 Účel a forma štátnej pomoci:
Rok

2017

2018

Spolu

2017

2018

Spolu

6.1.3 Požadovaná výška štátnej pomoci

6.2 Poskytnutá štátna pomoc
6.2.1 Poskytovateľ:
6.2.2 Účel a forma štátnej pomoci:
Rok
6.2.3 Poskytnutá výška štátnej pomoci

6.3 Požadovaná štátna pomoc
6.3.1 Poskytovateľ:
6.3.2 Účel a forma štátnej pomoci:
Rok

2019

Spolu

2019

Spolu

2020

Spolu

2020

Spolu

6.3.3 Požadovaná výška štátnej pomoci

6.4 Poskytnutá štátna pomoc
6.4.1 Poskytovateľ:
6.4.2 Účel a forma štátnej pomoci:
Rok
6.4.3 Poskytnutá výška štátnej pomoci

6.5 Požadovaná štátna pomoc
6.5.1 Poskytovateľ:
6.5.2 Účel a forma štátnej pomoci:
Rok
6.5.3 Požadovaná výška štátnej pomoci

6.6 Poskytnutá štátna pomoc
6.6.1 Poskytovateľ:
6.6.2 Účel a forma štátnej pomoci:
Rok
6.6.3 Poskytnutá výška štátnej pomoci
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

C.1 Projekt základného výskumu (pripojí sa aj projekt základného výskumu vypracovaný podľa
formulára Projekt základného výskumu)
C.1.1 Akronym projektu
1. Charakteristika projektu
1.1 Popis cieľov projektu:
Hmotné ciele:
Nehmotné ciele:
1.2 Anotácia uskutočnenia projektu:

2. Plánovaná výška oprávnených nákladov na projekt (v eurách)
2.1 Názov organizácie
Rok

2017

2018

2019

2020

%

%

%

%

2017

2018

2019

2020

%

%

%

%

Spolu

Celkom
Vlastné prostriedky
Požadovaná dotácia
Podiel vlastných prostriedkov
z celkových oprávnených
nákladov v %

2.2 Názov organizácie
Rok

Spolu

Celkom
Vlastné prostriedky
Požadovaná dotácia
Podiel vlastných prostriedkov
z celkových oprávnených
nákladov v %

3. Personálne a technické zabezpečenie plnenia cieľov projektu
3.1 Personálne zabezpečenie plnenia cieľov projektu
Rok

2017

2018

Výskumníci
Technický a ekvivalentný
personál VaV
Pomocný personál VaV
Spolu
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3.2 Zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a výskum v
rámci projektu
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu

Rok
výroby

3.3 Požiadavka na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a
výskum v rámci projektu
Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu
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4. Spolupráca na projekte. Spolupráca sa realizuje: a) s 1 malým alebo stredným podnikateľom
(alebo b) v 2 rôznych členských štátoch EÚ.
4.1 Spolupráca na projekte s organizáciou
4.1.1 Názov organizácie:
4.1.2 Právna forma:
4.1.3 Štát:
4.1.4 Adresa:
4.1.5 IČO:
4.1.6 DIČ:
4.1.7 Predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE:
4.1.8 Meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:
4.1.9 Meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu:
4.1.10 Vlastné náklady na spolufinancovaní:

4.1.11 Podiel z celkových nákladov(%):

5. Realizácia výsledkov riešenia projektu
5.1 Nehmotný výstup projektu
5.1.1 Názov výstupu:

5.1.2 Realizátor:
5.1.3 Rok využitia výstupu:
5.2 Nehmotný výstup projektu
5.2.1 Názov výstupu:
5.2.2 Realizátor:
5.2.3 Rok využitia výstupu:
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6. Prínosy projektu
6.1 Popis prínosov projektu pre rozvoj žiadatela (rozvoj výroby,služieb,...):

6.2 Popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj:

6.3 Popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov VaV:

6.4 Popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia:

6.5 Popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu:
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C.2 Projekt priemyselného výskumu (pripojí sa aj projekt priemyselného výskumu vypracovaný
podľa formulára Projekt priemyselného výskumu a projekt experimentálneho vývoja)
C.2.1 Akronym projektu
1. Charakteristika projektu
1.1 Popis cieľov projektu:
Hmotné ciele:
Nehmotné ciele:

1.2 Anotácia uskutočnenia projektu:

2. Plánovaná výška oprávnených nákladov na projekt (v eurách)
2.1 Názov organizácie
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2017

2018

2019

2020

Spolu

2.1 Celkom
2.2 Vlastné prostriedky
2.3 Požadovaná dotácia
2.4 Podiel vlastných
prostriedkov z celkových
oprávnených nákladov v %

2.2 Názov organizácie
Rok
2.1 Celkom
2.2 Vlastné prostriedky
2.3 Požadovaná dotácia
2.4 Podiel vlastných
prostriedkov z celkových
oprávnených nákladov v %
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

3 Personálne a technické zabezpečenie plnenia cieľov projektu
3.1 Personálne zabezpečenie plnenia cieľov projektu
Rok

2017

2018

2019

2020

Výskumníci
Technický a ekvivalentný
personál VaV
Pomocný personál VaV
Spolu

3.2 Zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a výskum v
rámci projektu
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu

Rok
výroby

3.3 Požiadavka na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a
výskum v rámci projektu
Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu
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Výška dotácie na
zabezpečenie (v
eurách)

Rok
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

4. Spolupráca na projekte. Spolupráca sa realizuje: a) s 1 malým alebo stredným podnikateľom
(alebo b) v 2 rôznych členských štátoch EÚ.
4.1 Spolupráca na projekte s organizáciou - zvýšenie intenzity dotácie
4.1.1 Názov organizácie:
4.1.2 Právna forma:
4.1.3 Štát:
4.1.4 Adresa:
4.1.5 IČO:
4.1.6 DIČ:
4.1.7 Predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE:
4.1.8 Meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:

4.1.9 Meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu:

4.1.10 Vlastné náklady na spolufinancovaní:

4.1.11 Podiel z celkových nákladov(%):
%

5. Realizácia výsledkov riešenia projektu
5.1.1 Hmotný výstup projektu
5.1.1.1 Názov výstupu:

5.1.1.2 Realizátor:
5.1.1.3 Rok využitia výstupu:
5.2.1 Nehmotný výstup projektu
5.2.1.1 Názov výstupu:

5.2.1.2 Realizátor:
5.2.1.3 Rok využitia výstupu:
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

6. Prínosy projektu
6.1 Popis prínosov projektu pre rozvoj žiadatela (rozvoj výroby,služieb,...):

6.2 Popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj:

6.3 Popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov VaV:

6.4 Popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia:

6.5 Popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu:
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

C.3 Projekt experimentálneho vývoja (pripojí sa aj projekt experimentálneho vývoja vypracovaný
podľa formulára Projekt priemyselného výskumu a projekt experimentálneho vývoja)
C.3.1 Akronym projektu
1. Charakteristika projektu
1.1 Popis cieľov projektu:
Hmotné ciele:

Nehmotné ciele:

1.2 Anotácia uskutočnenia projektu:

2. Plánovaná výška oprávnených nákladov na projekt (v eurách)
2.1 Názov organizácie
Rok

2017

2018

2019

2020

2.1 Celkom
2.2 Vlastné prostriedky
2.3 Požadovaná dotácia
2.4 Podiel vlastných
prostriedkov z celkových
oprávnených nákladov v %

%

%
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

2.2 Názov organizácie
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2.1 Celkom
2.2 Vlastné prostriedky
2.3 Požadovaná dotácia
2.4 Podiel vlastných
prostriedkov z celkových
oprávnených nákladov v %

%

%

%

%

3 Personálne a technické zabezpečenie plnenia cieľov projektu
3.1 Personálne zabezpečenie plnenia cieľov projektu
Rok

2017

2018

2019

2020

Výskumníci
Technický a ekvivalentný
personál VaV
Pomocný personál VaV
Spolu

3.2 Zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a výskum v
rámci projektu
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu

Rok
výroby

3.3 Požiadavka na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a
výskum v rámci projektu
Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

4. Spolupráca na projekte. Spolupráca sa realizuje: a) s 1 malým alebo stredným podnikateľom
(alebo b) v 2 rôznych členských štátoch EÚ.
4.1 Spolupráca na projekte s organizáciou - zvýšenie intenzity dotácie
4.1.1 Názov organizácie:
4.1.2 Právna forma:
4.1.3 Štát:
4.1.4 Adresa:
4.1.5 IČO:
4.1.6 DIČ:
4.1.7 Predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE:
4.1.8 Meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:
4.1.9 Meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu:
4.1.10 Vlastné náklady na spolufinancovaní:

4.1.11 Podiel z celkových nákladov(%):
%

5.1.1 Hmotný výstup projektu
5.1.1.1 Názov výstupu:

5.1.1.2 Realizátor:
5.1.1.3 Rok využitia výstupu:
5.2.1 Nehmotný výstup projektu
5.2.1.1 Názov výstupu:

5.2.1.2 Realizátor:
5.2.1.3 Rok využitia výstupu:
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

6. Prínosy projektu
6.1 Popis prínosov projektu pre rozvoj žiadatela (rozvoj výroby,služieb,...):

6.2 Popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj:

6.3 Popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov VaV:

6.4 Popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia:

6.5 Popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu:
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

C.4 Štúdia realizovateľnosti
C.4.1 Akronym projektu
1. Charakteristika projektu
1.1 Popis cieľov projektu:
Hmotné ciele:

Nehmotné ciele:

1.2 Anotácia uskutočnenia projektu:

2. Výška oprávnených nákladov na projekt (v eurách)
2.1 Názov organizácie
Rok

2017

2018

2019

2020

Spolu

2.1 Celkom
2.2 Vlastné prostriedky
2.3 Požadovaná dotácia
2.4 Podiel vlastných
prostriedkov z celkových
oprávnených nákladov v %

%

%

%

%

2.2 Názov organizácie
Rok

2017

2018

2019

2020

2.1 Celkom
2.2 Vlastné prostriedky
2.3 Požadovaná dotácia
2.4 Podiel vlastných
prostriedkov z celkových
oprávnených nákladov v %

%

%
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

3 Personálne a technické zabezpečenie plnenia cieľov projektu
3.1 Personálne zabezpečenie plnenia cieľov projektu
Rok

2017

2018

2019

2020

Výskumníci
Technický a ekvivalentný
personál VaV
Pomocný personál VaV
Spolu

3.2 Zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a výskum v
rámci projektu
Typové označenie

Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu

Rok
výroby

3.3 Požiadavka na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení určených pre vedu a
výskum v rámci projektu
Popis prístroja alebo technického zariadenia

Krajina pôvodu
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

4. Spolupráca na projekte. Spolupráca sa realizuje: a) s 1 malým alebo stredným podnikateľom
(alebo b) v 2 rôznych členských štátoch EÚ.
4.1 Spolupráca na projekte s organizáciou
4.1.1 Názov organizácie:
4.1.2 Právna forma:
4.1.3 Štát:
4.1.4 Adresa:
4.1.5 IČO:
4.1.6 DIČ:
4.1.7 Predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE:
4.1.8 Meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:
4.1.9 Meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu:
4.1.10 Vlastné náklady na spolufinancovaní:

4.1.11 Podiel z celkových nákladov(%):
%

5. Realizácia výsledkov riešenia projektu
5.1 Nehmotný výstup projektu
5.1.1 Názov výstupu:
5.1.2 Realizátor:
5.1.3 Rok využitia výstupu:
5.2 Nehmotný výstup projektu
5.2.1 Názov výstupu:
5.2.2 Realizátor:
5.2.3 Rok využitia výstupu:
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C. ÚDAJE O NAVRHOVANOM PROJEKTE VÝSKUMU A VÝVOJA

6. Prínosy projektu
6.1 Popis prínosov projektu pre rozvoj žiadatela (rozvoj výroby,služieb,...):

6.2 Popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj:

6.3 Popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov VaV:

6.4 Popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia:

6.5 Popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu:
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C.5 Intenzita stimulov pre výskum a vývoj

C.5 Intenzita stimulov pre výskum a vývoj

[ ] 1. Základná intenzita
[X] 2. Zvýšená intenzita
[ ] a) ak sa pomoc poskytuje pre MSP, možno intenzitu pomoci zvýšiť o 10 percentuálnych
bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky
[X] b) do maximálnej intenzity pomoci 80 % oprávnených nákladov je prípustný bonus vo výške
15 percentuálnych bodov, ak:
[ ] b1) projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi aspoň dvomi navzájom nezávislými
podnikmi a sú splnené tieto podmienky:
- žiadny z podnikov nesmie znášať viac ako 70 % oprávnených nákladov projektu
spolupráce
- projekt zahŕňa spoluprácu aspoň s jedným MSP alebo sa realizuje aspoň v dvoch
rôznych členských štátoch
[ ] b2) projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou a
sú splnené tieto podmienky:
- výskumná organizácia znáša aspoň 10 % oprávnených nákladov na projekt
- výskumná organizácia má právo uverejňovať výsledky výskumných projektov,
pokiaľ sú výsledkom výskumu, ktorý realizovala táto organizácia
[ ] b3) v prípade priemyselného výskumu sa výsledky projektu vo veľkej miere rozšíria
prostredníctvom technických a vedeckých konferencií alebo sa uverejnia v odborných
vedeckých, alebo technických časopisoch, alebo vo voľne prístupných úschovniach dát
(databázy, v ktorých môže mať ktokoľvek prístup k základným výskumných údajom)
alebo prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom
[ ] c) obe uvedené možnosti:
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D. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

D. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

[ ] Žiadateľ sa zaväzuje, že poskytnutím stimulov nepôjde o:
- narušenie dynamických stimulov podnikateľov a vytláčanie
- podporu neefektívnej výroby
- vylučovacie postupy a nárast trhovej sily
- ovplyvnenie umiestnenia hospodárskych činností v členských štátoch Európskej únie
- ovplyvnenie obchodných tokov v rámci vnútorného trhu Európskej únie
[ ] Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti a v projekte v
informačnom systéme a s poskytovaním osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý
pobyt) tretím osobám na účely získania stimulov pre výskum a vývoj.

Strana 30 z 32

Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj

E. PRÍLOHY ŽIADOSTI

E. PRÍLOHY ŽIADOSTI

1.

Písomné preukázanie:
a)

nedostatočnej úrovne rozšírenia informácií o výsledkoch výskumu a vývoja v oblasti potrebnej
pre žiadateľa,

b)

špecifickosť výsledkov výskumu a vývoja potrebných pre žiadateľa o stimuly,

c)

riziko a zložitosť výskumu a vývoja potrebných pre rozvoj žiadateľa a tým potrebu ďalších
finančných prostriedkov okrem vlastných prostriedkov žiadateľa,

d)

počet spolupracujúcich podnikateľov a tým rozdielne záujmy spolupracujúcich partnerov,

e)

zabezpečenie cieľa spoločného záujmu Slovenskej republiky a Európskej únie, ako sú rast
zamestnanosti, súdržnosť, životné prostredie,

2.

návrh projektu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja
podrobne spracovaný na tlačivách osobitne určených pre jednotlivé typy projektov, ktorými sa
žiada o stimuly.

3.

spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu alebo jej úradne overenú kópiu,

4.

stanovy ak ich má,

5.
6.

výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace,
výročné správy alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované účtovné závierky, ak je ich
podnikateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu; ak sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť
mať individuálne účtovné závierky overené audítorom prikladá individuálne účtovné závierky
overené audítorom a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne alebo hospodárske
roky
alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky
alebo hospodárske roky,

7.

doklad vydaný príslušným orgánom, nie starším ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly
nie je v čase podania žiadosti v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom
obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom,

8.

doklad vydaný príslušným orgánom, nie starším ako tri mesiace, preukazujúci splnenie povinnosti
žiadateľa stimulov, že nemá nedoplatky na odvodoch poistného na zdravotnom poistení a
sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,

9.

záväzné vyhlásenie, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení
stimulov vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja a garanciu ich
udržania minimálne na obdobie piatich rokov po skončení dočasného pridelenia
vysokokvalifikovaného zamestnanca,

10.

potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania,

11.

potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a
ostatnými zdrojmi verejných prostriedkov,

12.

písomné odôvodnenie, že ním predložený projekt podľa častí C.1 až C.3 nebude mať vplyv na
konkurenčné prostredie.
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F. POTVRDENIE ÚDAJOV

F. POTVRDENIE ÚDAJOV

Potvrdzujem, že informácie poskytnuté v tejto žiadosti a jej prílohách sú presné, úplné a pravdivé.
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa:

Podpis:

Odtlačok pečiatky žiadateľa:

V

Dňa
:

Strana 32 z 32

