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Príloha è. 3
k zákonu è. 71/2013 Z. z.

IADOS O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA RIEENIE PROJEKTU POD¼A § 2 písm. f)
ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA
HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum doruèenia iadosti:
(miesto pre úradný záznam)
Názov projektu
iadate¾
(meno a priezvisko alebo názov)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla
iadate¾a
(ulica, èíslo, PSÈ, obec)
Právna forma iadate¾a
IÈO
(právnické osoby,
fyzické osoby  podnikatelia)
Èíslo registrácie IÈ DPH
tatutárny orgán iadate¾a
(meno a priezvisko, funkcia)
Kontaktná osoba  zodpovedný rieite¾
(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax,
e-mail)
Bankové spojenie
(èíslo samostatného úètu,
banka, kód  numerický, swiftový)
Celkový rozpoèet (EUR)
Spolufinancovanie (EUR)
Suma poadovanej dotácie (EUR)

Vyhlasujem, e údaje uvedené v iadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ......................................... dòa .............................................

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho orgánu iadate¾a
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- (Titulná strana) 

Názov projektu: (max. 160 znakov)
Skratka projektu: (max. 10 znakov  ve¾ké písmena)
iadate¾:
- Obchodný názov:(neskrátený)
- Adresa:(ulica, èíslo, PSÈ, miesto)
- tatutárny orgán:(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail))
- Vedúci projektu:(meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail)
Termín rieenia:
Cena rieenia celkom:

/

(mesiac, rok)

(v tis. EUR)

z toho  oprávnené náklady:
 vlastné zdroje:
 dotácia:

- (Nová strana) 
Popis Projektu

1. Ciele rieenia
V struènej forme vyjadri základné ciele rieenia a jasne formulova to, èo sa má dosiahnu rieením projektu

2. Základné parametre rieenia
Definovanie technicko-ekonomických parametrov reprezentujúcich výsledok rieenia, porovnanie so pièkovou svetovou, resp. európskou úrovòou.

3. Charakteristika projektu, postup rieenia
Uvedie sa podrobný popis návrhu rieenia projektu, varianty rieenia smerujúce k splneniu cie¾ov projektu. Struène sa
definuje zameranie a základná vecná truktúra projektu, kritéria výberu postupu rieenia, identifikácia rizík (ekonomické, ekologické, technické, regionálne, sociálne a pod.), rámcový popis postupu rieenia, pecifikácia spolupráce
a kooperácie na rieení projektu a rámcovo sa definujú, prínosy rieenia (ekonomické, environmentálne, transfer technológií, zlepenie pracovných a ivotných podmienok, monosti vzdelávania a zvyovania kvalifikácie, zvýenie pracovných príleitosti a pod).

4. Realizaèné výstupy
Charakteristika a forma predpokladaných výsledkov rieenia projektu a spôsob ich uplatnenia vrátane èasovej nadväznosti a podmienok realizácie výsledkov rieenia projektu - názov, forma, termín realizácie.

5. Harmonogram rieenia
- názov èiastkovej úlohy (etapy)
- termín zaèatia / ukonèenia
- rieite¾ (v prípade kooperácie názov sídlo a právna forma organizácie)
- Kontrolné body rieenia  forma, charakter, termín.
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6. Financovanie rieenia projektu

Rok

201...
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Cena projektu celkom: (v tis. EUR)
z toho  oprávnené náklady celkom:
 vlastné zdroje
 tátna dotácia

7. Struèná charakteristika doterajej èinnosti iadate¾a
Zoznam a charakteristika rieených projektov iadate¾a. Uvedú sa projekty navrhovate¾a projektu, jeho rieite¾ov
a spolurieite¾ov s rovnakou, alebo príbuznou problematikou, na ktorých sa rieitelia podie¾ali, alebo podie¾ajú, vrátane
zahranièných s uvedením poskytovate¾a tátnej dotácie, názvu projektu, výky tátnej dotácie, doby rieenia (od  do).
8. Struèná charakteristika doterajej èinnosti vedúceho projektu
Anotácia rozhodujúcich vedeckých, výskumných a odborných prác dokumentujúca odbornú spôsobilos vedúceho projektu, odporuèenie významného odborníka v danej oblasti o odbornej spôsobilosti vedúceho projektu a ïalie doklady
podporujúce spôsobilos vedúceho projektu  patenty, pedagogická prax, výsledky z realizácie rozhodujúcich výskumných projektov a pod..
V ...................................... dòa ...................

Odtlaèok peèiatky iadate¾a

Podpis tatutárneho orgánu iadate¾a

