VZOR

FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI
I.

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
1. Identifikačné údaje

1.1 Obchodné meno právnickej osoby / Obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

1.2 Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

1.3 Právna forma:

1.4 IČO:

1.5 DIČ:

1.6 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

1.7 Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:
1.8 Zodpovedný zástupca:
Meno a priezvisko
E-mailová adresa

Funkcia

Adresa trvalého pobytu

Tel. kontakt

Kontaktná adresa

1.9 Kontaktná osoba splnomocnená pre potreby komunikácie vo veci investičného zámeru
Meno a priezvisko
E-mailová adresa

Tel. kontakt

Spoločnosť
Kontaktná adresa

2.

Majetkovoprávne vzťahy
Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na
iné podniky podľa prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov
107 a 108 zmluvy sa uvedú v textovej časti investičného zámeru.
Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje)

3.

Štát

Ekonomické ukazovatele žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia

3.1 Účtovné obdobie od (mesiac):
3.2 Obrat (eur)
Účtovné obdobie

4.

%

do (mesiac):
3.3 Počet zamestnancov
Účtovné obdobie

v Slovenskej republike

v Slovenskej republike

v rámci EÚ
ostatné krajiny
Celkovo

v rámci EÚ
ostatné krajiny
Celkovo

V prípade členstva v skupine konsolidované ekonomické údaje za skupinu ekonomicky a personálne prepojených osôb za posledné tri účtovné obdobia.

4.1 Obchodné meno skupiny

4.3 Konsolidované údaje za skupinu
Účtovné obdobie
Celkové aktíva (eur)
Celkové tržby (eur)
Hospodársky výsledok
(eur)

Počet zamestnancov

4.2 Štát, v ktorom je sídlo skupiny

5.

Veľkosť podniku
Mikro podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014
Malý podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014
Stredný podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014
Veľký podnik - nespĺňajúci kritériá stanovené v Prílohe I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014

II.

ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE

1. Názov investičného zámeru

2. Typ investičného zámeru
Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

3. Charakteristika investičného zámeru
Založenie novej
prevádzkárne

Rozšírenie kapacity
existujúcej prevádzkárne

4. Stručná charakteristika investičného zámeru

5.

Odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

6.

Oprávnenia potrebné na túto činnosť:

Diverzifikácia výroby prevádzkárne na
výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkárni
nevyrábali

Zásadná zmena celkového
výrobného procesu existujúcej
prevádzkárne

7.

7.1
7.2
7.3
7.4

8.

Začal príjemca (na úrovni skupiny) v období troch rokov pred podaním investičného zámeru práce na inom investičnom zámere v rovnakom regióne
NUTS 3, na ktorý bola poskytnutá iná štátna/minimálna pomoc?
Ak áno:
Kto realizoval tento investičný zámer?
(názov právnickej osoby)
Výška oprávnených nákladov
Počet vytvorených pracovných miest
Program / schéma podpory

7.5 Výška a forma/y podpory
7.6 Dátum začatia prác
(deň/mesiac/rok)

Harmonogram investičného zámeru (mesiac/rok)

8.1 Rok podania investičného zámeru
8.3 Predpokladaný termín ukončenia investičného zámeru
8.5 Predpokladaný rok dosiahnutia plnej kapacity výroby /
poskytovaných služieb
9.

áno
nie

8.2
8.4

Predpokladaný termín začatia prác
Predpokladaný termín začatia výroby / činnosti

Údaje o výsledkoch činnosti (výrobok, služba) súvisiacich s realizáciou investičného zámeru po dosiahnutí plnej kapacity
Názov
(výrobok, služba)

Nový /
súčasný

Tržby v roku
dosiahnutia plnej
kapacity (eur)

Rok
dosiahnutia
plnej kapacity

Export v rámci EÚ
(%)

Export mimo EÚ
(%)

Pridaná hodnota
v SR (eur)

10. Maximálne kapacity výroby/služby
Výrobná kapacita pred realizáciou investičného
zámeru (eur)

Výrobok/služba

Výrobná kapacita po realizácii investičného
zámeru

11. Oprávnené náklady (eur)
Investičné náklady (dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok)
11.1 Oprávnené mzdové náklady podľa rokov
Rok
0
1

2

3

4

Mzdové náklady
5

6

7

8

9

10

11.2 Investičné (oprávnené) náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v nominálnej hodnote (eur)
Rok
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DHM
Pozemky
Stavby

Stroje,
prístroje,
zariadenia
DNM
Software
Pat. práva
Licencie
Know-how

Ostatné
oceniteľné
práva
SPOLU

spolu

10

SPOLU

12. Plánované zdroje financovania (eur)
Rok
0
1

2

3

4

5

Vlastný kapitál
Kapitálové vklady
Základné
kap. vklady
Ostatné
kap. vklady
Ostatný
vlastný kap.
HV po zdanení
Nerozdel. zisk
minulých rokov
Ostatné
Bankové úvery
Pôžičky
Pôž. v skupine
Priama
invest. pomoc

SPOLU
12.1 Špecifikujte osoby poskytujúce pôžičku / úver (identifikačné údaje osoby poskytujúcej pôžičku)

6

7

8

9

10

SPOLU

13. V prípade rozšírenia v kapacity v existujúcej prevádzkárni - priemerné hodnotové alebo objemové vyjadrenie výroby za obdobie troch rokov pred podaním
investičného zámeru a pri dosiahnutí plnej výrobnej kapacity
jednotky
priemerný stav
stav v čase naplnenia výrobnej kapacity

predpokladaný nárast produkcie
14. V prípade zásadnej zmeny výrobného procesu - porovnanie oprávnených nákladov a odpisov aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať,
vykonaných počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov
Rok
odpisy aktív súvisiacich s modernizáciou za tri
uplynulé fiškálne roky
hodnota oprávnených nákladov
špecifikácia zásadnej zmeny výr. procesu

15. V prípade diverzifikácie - účtovná hodnota znovu použitých aktív zaevidovaná vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác
Rok
účtovná hodnota znovu použitých aktív vo fišk.
roku predchádzajúcom začatiu prác
hodnota oprávnených nákladov
špecifikácia diverzifikácie

16. Zamestnanosť
16.1 Počiatočný stav zamestnancov k dátumu
podania investičného zámeru
Rok
16.2 Počet vytvorených nových pracovných miest
16.3 Kumulatívny počet vytvorených nových prac.
miest
16.4 Priemerná cena práce

SPOLU

16.5

Z celkového počtu zamestnancov v súvislosti s
investičným zámerom, počet zamestnancov s:

16.6 Požiadavky na odbornú kvalifikáciu zamestnancov

VŠ vzdelaním
SŠ vzdelaním
ZŠ vzdelaním

SPOLU
16.7 Predpokladané okresy, v ktorých budú pracovné miesta vytvárané

16.8 Stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest)
viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto
menej než 0,5
medzi 0,5 až 1

Vysvetlenie

17. Vzdelávanie
Predpokladané náklady na vzdelávanie zamestnancov v súvislosti s investičným zámerom
17.1
(eur)
17.2 Predpokladaný počet zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ktorí budú vzdelávaní s:
VŠ vzdelaním
SŠ vzdelaním
ZŠ vzdelaním

SPOLU
17.3 Dátum začatia a ukončenia vzdelávania

17.4 Plánované programy vzdelávania (všeobecné, špecifické), krajina(y), v ktorých budú realizované:

18. Umiestnenie výroby (služieb)
18.1 Špecifikácia lokality, v ktorej bude investícia

18.8 Vzťah lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej
dokumentácii

realizovaná

18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

Katastrálne územie
Obec
Číslo parcely/parciel, príp. číslo LV
Kraj
Okres
Vlastník (identifikačné údaje)

19. Požiadavky na výstavbu
19.1 Požiadavky na celkovú plochu výstavby (v m2)
pre výrobu (službu):
pre skladovacie priestory:

pre administratívne budovy:

ďalšie:

pre dopravu a komunikácie:

19.2 Požiadavky na technické vybavenie územia (v príslušných jednotkách) (vyplní sa iba v prípade výstavby)
voda:
plyn:
kanalizácia:

elektronická komunikačná sieť:

elektrina:

ďalšie požiadavky na infraštruktúru:

20. Špecifikujte, či pôjde o výstavbu nových budov, prístavbu alebo využitie existujúcich priestorov
výstavba na "zelenej lúke"
prístavba
(greenfield)
výstavba v "hnedom
zhodnotenie existujúcich budov
parku" (brownfield)
využitie existujúcich priestorov bez zmien
výstavba nových budov
21. Spôsob nadobudnutia a využitia nehnuteľnosti
kúpa
výstavba
nájom

22. Zoznam nového výrobného a technologického zariadenia
Typové označenie
Popis výrobného a technologického zariadenia

V prípade väčšieho počtu obstarávaných zariadení sa uvedie celý zoznam v rámci investičného zámeru

Krajina pôvodu Rok výroby

III.

KAPACITA A TRHY

1. Odhad podielu
1.1 Odhad podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu pred začatím
realizácie investičného zámeru a v roku ukončenia investičného zámeru na
predaji príslušného výrobku (služby)
Výrobok (služba)

Podiel (%) pred
začatím IZ

Podiel (%) po
ukončení IZ

2. Realizovateľná výrobná kapacita
2.1 Realizovateľná kapacita príslušného výrobku (služby) na relevantnom
geografickom trhu pred začatím realizácie investičného zámeru a po jeho
ukončení
Výrobok (služba)

Podiel (%) pred
začatím IZ

1.2

Podiel (%) po
ukončení IZ

Odhad podielu žiadateľa na trhu SR pred začatím realizácie investičného
zámeru a v roku ukončenia investičného zámeru na predaji príslušného
výrobku (služby)
Výrobok (služba)

2.2

Podiel (%) pred
začatím IZ

Podiel (%) po
ukončení IZ

Realizovateľná kapacita príslušného výrobku (služby) na trhu SR pred
začatím realizácie investičného zámeru a po jeho ukončení

Výrobok (služba)

Podiel (%) pred
začatím IZ

Podiel (%) po
ukončení IZ

3.

Zoznam očakávaných dodávateľov
dodávateľ

4.

štát sídla
dodávateľa

predmet dodávok

štát sídla
odberateľa

Zoznam očakávaných odberateľov
odberateľ

5.

predmet dodávok

Zoznam hlavných konkurentov
konkurent

štát sídla
konkurenta

trhový podiel EHP / SR

konkurent

štát sídla
trhový podiel EHP / SR
konkurenta

IV.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (vyplní sa v prípade, že požadované informácie sú relevantné v súvislosti s investičným zámerom)
1. Prírodné základné suroviny používané pri výrobe (vstupujúce do výroby)
Názov základnej suroviny

Stručný popis

2. Chemické látky a prípravky používané pri výrobe (vstupujúce do výroby)
Názov chemickej látky alebo
Množstvo Jed
Množstvo Jed
Stručný popis
(v jed. / rok) n.
(v jed. / rok) n.
prípravku

3. Výrobné alebo technologické zariadenie podlieha režimu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:

4. Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných
do vody a ovzdušia a ich koncentrácie (v jednotkách SI)
Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok

Množstvo Koncentrácia

5.

Druh odpadu (názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov), ich množstvo (v
jedn./rok)
Názov odpadu

Kód odpadu

Množstvo Koncentrácia

V.

POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ POMOC
1. Požadované formy investičnej pomoci
Úľava na dani z príjmov právnických osôb

Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta

Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná
hodnota matetku

2. Harmonogram vyplácania požadovanej investičnej pomoci (hodnoty sa uvedú v rokoch čerpania)
ROK

SPOLU

Dotácia na DHM a
DNM
Príspevok na
vytvorenie PM
Daňová úľava

Prevod
nehnuteľného
majetku

SPOLU
3. Súčasná hodnota investičnej pomoci a oprávnených nákladov
ROK

SPOLU

Oprávnené
náklady
Investičná
pomoc

4. Intenzita investičnej pomoci v čase podania investičného zámeru - GGE
5. Poskytnutá štátna pomoc alebo plánovaná žiadosť o inú štátnu pomoc na ten istý alebo iný investičný zámer a poskytnutá alebo plánovaná minimálna pomoc na
ten istý investičný zámer

VI.

ÚDAJE O PRÍJEMCOVI - VYPLNÍ SA A PODÁ IBA V PRÍPADE, AK JE PRÍJEMCA INÁ OSOBA AKO ŽIADATEĽ

1. Identifikačné údaje
1.1 Obchodné meno právnickej osoby / Obchodné meno a meno a priezvisko, ak je príjemcom fyzická osoba - podnikateľ:

1.2 Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je príjemcom fyzická osoba - podnikateľ:

1.3 Právna forma:

1.4 IČO:

1.5 DIČ:

1.6 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

1.7 Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

1.8 Zodpovedný zástupca (ak je príjemcom fyzická osoba):
Meno a priezvisko
E-mail

Adresa trvalého pobytu
Tel. kontakt

1.9 Kontaktná osoba pre potreby komunikácie vo veci investičného zámeru
Meno a priezvisko
E-mail

Tel. kontakt

Kontaktná adresa

Spoločnosť
Kontaktná adresa

2.

Majetkovoprávne vzťahy
Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na
iné podniky podľa prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov
107 a 108 zmluvy sa uvedú v textovej časti investičného zámeru.
Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje)

3.

Ekonomické ukazovatele príjemcu za posledné tri účtovné obdobia (eur)

3.1 Účtovné obdobie od (mesiac):
3.2 Obrat
Účtovné obdobie
v Slovenskej republike

v rámci EÚ
ostatné krajiny
Celkovo
3.3 Počet zamestnancov
Účtovné obdobie
v Slovenskej republike

v rámci EÚ
ostatné krajiny
Celkovo
4.

0

0

0

Veľkosť podniku
Mikro podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014
Malý podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014
Stredný podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014
Veľký podnik - nespĺňajúci kritériá podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014

%

Štát (sídlo/bydlisko)

VII. KAPACITA A TRHY PRE INVESTIČNÚ POMOC PODLIEHAJÚCU NOTIFIKAČNEJ POVINNOSTI
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti, informácie vyžadované v časti III.1.A Formulára doplňujúcich informácií o individuálnej regionálnej pomoci
Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2282 z 27. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre, sa uvedú ako
príloha k tomuto formuláru.

VIII. PRÍLOHY
1.

Popis investičného zámeru

2.

Doklad preukazujúci spôsob financovania investičného zámeru

3.

Finančná analýza investičného zámeru

4.

Zoznam spriaznených osôb

5.
6.

Analýza konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty

7.
8.

Záväzné vyhlásenie, že žiadateľ nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania investičného zámeru
Záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi

9.
10.
11.
12.
13.

Záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu
investičného zámeru alebo v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť takú činnosť do dvoch rokov po skončení investičného zámeru v dotknutej oblasti

Záväzné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
Doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba
Doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a
na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba
Vyhlásenie, že žiadateľ nie je v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014
Ak ide o právnickú osobu,
1. spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu,
2. stanovy, ak ich akciová spoločnosť, družstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzením majú,

14. Plná moc pre osobu splnomocnenú na komunikáciu s orgánmi štátnej správy v súvislosti s predmetným investičným zámerom

IX.

POTVRDENIE

Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári a jeho prílohách a na CD nosiči sú pravdivé, úplné a preukázateľné. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z
uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa:

Podpis:

V

Dňa

Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu formulára na poskytnutie investičnej pomoci
SK NACE Rev. 2 - štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
SR - Slovenská republika
Relevantným geografickým trhom - Európsky hospodársky priestor. Uvádzajú sa dôvody, ak sa za relevantný považuje iný geografický trh výrobkov
Príslušný výrobok - výrobok zahrnutý v investičnom zámere a jeho náhrady, ktoré ako náhrady vníma spotrebiteľ (z hľadiska charakteristických znakov výrobku, ceny
a použitia, na ktoré je určený) alebo výrobca (na základe flexibility výrobných zariadení príjemcu a jeho konkurentov)
EÚ - Európska únia
Zrejmá spotreba (dotknutého výrobku) je výroba po pripočítaní dovozov a odpočítaní vývozov. Ak nie sú dostupné údaje o zrejmej spotrebe, môžu sa použiť iné príslušné
údaje
EHP - Európsky hospodársky priestor
Zložená ročná miera rastu sa vypočíta podľa vzorca [y(t) / y(t – 5 )]1/5 – 1
HDP - hrubý domáci produkt
GGE (ekvivalent hrubého grantu) - diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase poskytnutia pomoci
na základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu
Priemerná cena práce - priemerná plánovaná výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom,
vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
Mzdové náklady - výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, vrátane poistného na verejné
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov
DHM - dlhodobý hmotný majetok
DNM - dlhodobý nehmotný majetok
HV - hospodársky výsledok
LV - list vlastníctva
IZ - investičný zámer
PM - pracovné miesto
VŠ - vysokoškolské (vzdelanie)
SŠ - stredoškolské (vzdelanie)
ZŠ - základné (vzdelanie)

