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Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm.e) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadateľ

Názov *
Právna forma

IČO *

IČ DPH

DIČ

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica *

Okres

Súpisné * / Orientačné číslo

/

Mesto (obec) *

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email
Webová adresa

Mená a priezviská a funkcie osôb oprávnených konať za obec alebo vyšší územný celok

Titul pred menom
PRIDA Ť

Meno *
PRIDA Ť

Titul za menom
PRIDA Ť

Priezvisko *
PRIDA Ť

Funkcia

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email

PRIDA Ť

Investor
Názov / meno a priezvisko
investora

Štát *

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné * / Orientačné číslo

Mesto (obec) *

Výška investície v eurách *

Počet novovytvorených pracovných
miest *

PRIDA Ť

/

Stavebné objekty, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu

Názov SO / IS *

Výška požadovanej dotácie

Výška DPH

Výška požadovanej dotácie v

v eurách bez DPH *

v eurách *

eurách s DPH

PRIDA Ť

Spolu v eurách

Názov prác, výkup pozemkov, názov projektovej

Výška požadovanej dotácie

Výška DPH

Výška požadovanej dotácie v

dokumentácie *

v eurách bez DPH *

v eurách *

eurách s DPH

PRIDA Ť

Spolu v eurách

Názov nefunkčnej nehnuteľnosti, výkup pozemkov pod

Výška požadovanej dotácie

Výška DPH

Výška požadovanej dotácie v

touto nehnuteľnosťou *

v eurách bez DPH *

v eurách *

eurách s DPH

PRIDA Ť

Spolu v eurách
Výška nákladov v eurách pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom zabezpečujúcu realizáciu účelu, na ktorý
sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g)

Odvetvový aspekt
Zameranie investície *

A – Výroba + Montáž
B – Hightech Podporné
činnosti
C – Výskumné a vývojové
centrá

Stručný popis investora a
zameranie investície *

Investícia má nadväznosť na priority vlády Slovenskej republiky a na regionálny rozvojový plán
Nadväznosť investície na priority
vlády Slovenskej republiky a /
alebo na regionálny rozvojový *

Zamestnanosť
Miera evidovanej nezamestnanosti
v okrese *

do 10%
10%  15%
nad 15%

Počet predpokladaných novovytvorených pracovných miest v prvom roku projektu *
Počet predpokladaných novovytvorených pracovných miest v druhom roku projektu *
Počet predpokladaných novovytvorených pracovných miest v treťom roku projektu *
Počet predpokladaných novovytvorených pracovných miest spolu

Vyhlásenie žiadateľa
Žiadateľ vyhlasuje, že na predložený projekt alebo jeho časť nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie, z
rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Žiadateľ potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé. *

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
Štandardne Vám doručíme výstup služby elektronicky. V prípade, ak chcete doručiť výstup služby aj iným spôsobom, prosím zaškrtnite možnosť

eDesk
Poštou

je adresa sídla / bydliska totožná s korešpondečnou adresou?

Áno

Nie

Email
Iné

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

