
P.č. Názov prílohy - žiadateľ podnikateľ predkladá

1 Účtovná závierka organizácie žiadateľa žiadateľ

2

Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami                                                 

(ak žiadateľ disponuje uvedeným dokladom k termínu podania ŽoNFP je 

potrebné ho predložiť, v opačnom prípade si ho VA vyžiada pri výkone 

administratívnej kontroly ŽoNFP,resp. najneskôr pred podpisom zmluvy)

žiadateľ

3 Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (1.1_FA) žiadateľ

4 Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa žiadateľ

5
Vyhlásenie o partnerstve (1x), identifikácia a čestné vyhlásenie partnerov - 

za každého partnera osobitne (vzorový formulár č. 1.04)
žiadateľ

6 Výskumný zámer/Opis projektu (vzorový formulár č. 1.01) žiadateľ

7
Rozpočet projektu – Súpis (rozpočet) výdavkov projektu je prílohou               

č. 1 formulára č. 1.01 Výskumný zámer 
žiadateľ

8 Prieskum   trhu  (vzorový formulár č. 1.02)   žiadateľ

9
Zoznam technického,  prístrojového a  laboratórneho  vybavenia (vzorový 

formulár č. 1.07)
žiadateľ

10 Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa žiadateľ

11
Čestné vyhlásenie - malý a stredný podnik podnik (vzorový formulár               

č. 1.03) 
žiadateľ

12
Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de minimis (vzorový 

formulár č. 1.08) 
žiadateľ

13 Čestné vyhlásenie - súhrnné (vzorový formulár č. 1.05) žiadateľ

14
 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať  

(vzorový formulár č. 1.06)
žiadateľ

15
Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a 

pozemkom
žiadateľ

16 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu - ak relevantné  žiadateľ

17
Výstupy  z procesu posudzovania vplyvov na  životné prostredie - ak 

relevantné
žiadateľ

P.č.
Názov prílohy - partner výskumná organizácia (VO)

predkladá

1 Účtovná závierka organizácie partnera partner

2

Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami                                                  

(ak partner disponuje uvedeným dokladom k termínu podania ŽoNFP je 

potrebné ho predložiť, v opačnom prípade si ho VA vyžiada pri výkone 

administratívnej kontroly ŽoNFP, resp. najneskôr pred podpisom zmluvy)

partner

3
Ukazovateľ hodnotenia subjektu verejného sektora  (vzorový formulár 

1.2_FA Príručky pre žiadateľa o NFP).
partner

4 Finančná analýza projektu pre projekty generujúce príjmy (príloha 1-0_FA) partner

Zoznam príloh - pomôcka pre žiadateľa a partnerov                                                                                                                                                                                                                                    

- výzva s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



5 Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov partnera partner

6 Prieskum  trhu (vzorový formulár č. 1.02) partner

7
Zoznam technického,  prístrojového a  laboratórneho  vybavenia (vzorový 

formulár č. 1.07)
partner

8 Podpísané životopisy zamestnancov partnera partner

9 Čestné vyhlásenie - súhrnné (vzorový formulár č. 1.05) partner

10
Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať  

(vzorový formulár č. 1.06)
partner

11
Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a 

pozemkom 
partner

12 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu - ak relevantné  partner

13
Výstupy  z procesu posudzovania vplyvov na  životné prostredie - ak 

relevantné
partner

14
Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de minimis (vzorový 

formulár č.1.08) 
partner

P.č. Názov prílohy - partner podnikateľ predkladá

1 Účtovná závierka organizácie partnera partner

2

Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami                                                

(ak partner disponuje uvedeným dokladom k termínu podania ŽoNFP je 

potrebné ho predložiť, v opačnom prípade si ho VA vyžiada pri výkone 

administratívnej kontroly ŽoNFP, resp. najneskôr pred podpisom zmluvy)

partner

3 Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (1.1_FA) partner

4 Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov partnera partner

5 Prieskum   trhu  (vzorový formulár č. 1.02)   partner

6
Zoznam technického,  prístrojového a  laboratórneho  vybavenia (vzorový 

formulár č. 1.07)
partner

7 Podpísané životopisy zamestnancov partnera partner

8
Čestné vyhlásenie - malý a stredný podnik podnik (vzorový formulár           

č. 1.03) 
partner

9
Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci a pomoci de minimis (vzorový 

formulár č.1.08) 
partner

10 Čestné vyhlásenie - súhrnné (vzorový formulár č. 1.05) partner

11
Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať  

(vzorový formulár č. 1.06)
partner

12
Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a 

pozemkom 
partner

13 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu - ak relevantné  partner

14
Výstupy  z procesu posudzovania vplyvov na  životné prostredie - ak 

relevantné
partner


