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Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II pripravilo pre prijímateľov dopytovo -orientovaných projektov pomôcku na uľahčenie stanovenia spôsobu zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa. Pomôcka má za cieľ sprehľadniť jednotlivé povinnosti ako na strane prijímateľa, tak aj na strane poskytovateľa a napomôcť v úspešnej implementácii projektu. Na začiatku je potrebné vyplniť predmetnú výzvu, v rámci ktorej implementujete Váš projekt, po výbere príslušnej výzvy je potrebné opätovne kliknúť myšou na formulár mimo výberového poľa. Tento postup zopakujte aj pre výber predmetu projektu (ak relevantné) a ďalej pokračujte  krok za krokom v zmysle inštrukcií.   
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
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1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
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Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
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Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
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1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Inovačná časť
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Preferovaný spôsob ručenia:  Zabezpečenie zriadením záložného práva 
 
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Výskumno - vývojová časť
Na právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa povinnosť zabezpečovať nevzťahuje 
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Inovačná časť
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Preferovaný spôsob ručenia:  Zabezpečenie zriadením záložného práva 
 
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Výskumno - vývojová časť
Na právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa povinnosť zabezpečovať nevzťahuje 
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Inovačná časť
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Preferovaný spôsob ručenia:  Zabezpečenie zriadením záložného práva 
 
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Výskumno - vývojová časť
Na právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa povinnosť zabezpečovať nevzťahuje 
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Inovačná časť
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Preferovaný spôsob ručenia:  Zabezpečenie zriadením záložného práva 
 
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Výskumno - vývojová časť
Na právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa povinnosť zabezpečovať nevzťahuje 
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Inovačná časť
V prípade ak je predmetom projektu viacero výdavkov, pre každú triedu výdavkov opakujte výber
Preferovaný spôsob ručenia:  Zabezpečenie zriadením záložného práva 
 
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
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2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
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2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
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2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
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1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Výskumno - vývojová časť
Na právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa povinnosť zabezpečovať nevzťahuje 
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Zriadenie záložného práva - ďalšie informácie
 
1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
Výskumno - vývojová časť
Na právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa povinnosť zabezpečovať nevzťahuje 
Pre prijímateľa a partnera, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo súkromná vysoká škola alebo právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj zriadená vysokou školou uveďte vypočítaný index bonity, vypočítaný podľa Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo orientovaných projektov, pričom sa index bonity vypočítava len pre 2 obdobia a ďalšie kritéria uvedené v tomto usmernení sa neaplikujú.
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1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
 
6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
 
Upozornenie:
Miera akceptovateľnosti zálohu sa riadi MP CKO č. 19, dostupnom na tomto linku.
Ak rovnaký záloh je poskytnutý aj financujúcej banke/lízingovej spoločnosti, na akceptovanú výšku zálohu má vplyv aj tento úver.
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5) Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva poskytovateľ mohol reálne uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
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6) V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, ručenie, zabezpečovaciu zmenku.
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1) Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 
 
2) Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
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