OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Prioritná os

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a
synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu
technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb,
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom
inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu,
pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných
kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia
technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ:

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Schéma
minimis:

pomoci

de

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku
č. 3.

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

20. decembra 2018

Výška NFP na 1
projekt:

Min. výška NFP projektu je 100 000 EUR
Max. výška NFP projektu je 3 000 000 EUR
Zároveň platí, že celkové oprávnené výdavky jedného investičného projektu nesmú
presiahnuť 100 mi. EUR. Veľký investičný projekt je počiatočná investícia s oprávnenými
výdavkami nad 50 mil. EUR vypočítaná na základe cien a výmenných kurzov platných v
čase poskytnutia pomoci.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

Max. dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 18 mesiacov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 35 000 000 EUR.

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

29.03.2019

28.06.2019

uzavretie hodnotiaceho
kola 3.
Posledný pracovný deň každého
tretieho nasledujúceho mesiaca.

Financovanie projektu
Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) formou
refundácie, predfinancovania alebo kombinácie oboch uvedených spôsobov financovania.
NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR.
Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa.

Intenzita pomoci (v %) je vyjadrená ako podiel výšky NFP z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Maximálna intenzita pomoci v % je stanovená, v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku
žiadateľa, v nasledujúcej tabuľke:
Miesto realizácie
projektu

Nitriansky kraj,
Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj

Banskobystrický
kraj,
Žilinský kraj,
Prešovský kraj,
Košický kraj

Žiadateľ
(fyzická alebo právnická osoba
oprávnená na podnikanie)

Maximálna
intenzita pomoci
v (%)

Minimálna výška
spolufinancovania zo zdrojov
Žiadateľa/partnera v (%)

Mikro (0-9 zamestnancov)
a malý podnik (10-49
zamestnancov)

45 %

55 %

Stredný podnik
(50-249 zamestnancov)

35 %

65 %

Veľký podnik
(250 a viac zamestnancov)

25 %

75 %

Mikro (0-9 zamestnancov)
a malý podnik (10-49
zamestnancov)

50 %

50 %

Stredný podnik
(50-249 zamestnancov)

45 %

55 %

Veľký podnik
(250 a viac zamestnancov)

35 %

65 %

Ak je projekt realizovaný na viacerých územiach s rozdielnou intenzitou pomoci, NFP na projekt sa určí
použitím nižšieho zodpovedajúceho % intenzity pomoci na celý predkladaný projekt.
Žiadateľ si môže zvoliť aj nižšiu intenzitu pomoci, pričom je povinný počas celej doby realizácie projektu použiť
rovnakú intenzitu pomoci.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
- osoby zapísané v obchodnom registri,
- osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú:
- registrované na území SR a zároveň
-

od vzniku1 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň

-

ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, pričom:
➢ žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme založenia novej
prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni
nevyrábali, musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia
hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr v deň predloženia ŽoNFP.
➢ žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme zásadnej zmeny celkového
výrobného procesu existujúcej prevádzkarne musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade
so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr 12 mesiacov pred
vyhlásením výzvy.
a zároveň
sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve13 a disponujú účtovnými závierkami za posledné dve
účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, pričom
žiadne z týchto účtovných období nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov.
pričom:
➢ v prípade pomoci na diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni
nevyrábali musia celkové oprávnené výdavky prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu
znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác,

-

1

V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského oprávnenia. V prípade osôb
zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do obchodného registra.

➢ v prípade pomoci poskytnutej veľkému podniku na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené
výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať,
vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.
V prípade veľkého podniku nebude príspevok, ktorý zahŕňa investíciu do infraštruktúry alebo výroby prijímateľovi
vyplatený, resp. prijímateľ ho bude musieť vrátiť, ak sa jeho výrobná činnosť v období 10 rokov od finančného
ukončenia projektu presunie na územie mimo EÚ (čl. 71 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 zo 17. decembra 2013, ďalej len „všeobecné nariadenie“).

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa 1.2.2 „Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách" je pre
túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných
a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.
Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inteligentných inovácií“.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom inovácie
produktu a/alebo procesu 3 prostredníctvom kombinácie niektorých z nižšie uvedených prvkov inteligentných
riešení v rámci podniku alebo jeho funkčného celku.4
Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií, ktoré predstavujú úrovne riešenia
inteligentných investícií podľa miery komplexnosti a intenzity využitia prvkov inteligentných riešení.
Kategória 1 – Synergické a pokročilé inteligentné riešenia
- pokročilá telematika,
- kolaboratívna robotika,
- kyber-fyzikálne systémy (CPS),
- digitálne dvojčatá (Digital Twin),
- autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia,
- komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického
celku,
- exponenciálne technológie.
Kategória 2 – Pokročilé inteligentné riešenia
- priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie,
- riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku,
- digitalizácia výrobného procesu,
- 3D skenovanie,
- automatizácia výrobného procesu,
- robotizácia výrobného procesu,
- rozšírená realita.
Kategória 3 – Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou
- základná automatizácia jednotlivého procesu,
- nové senzory,
- Big data,
- dátové centrum,
- cloud pre Smart Industry,
- autonómne a semiautonómne intralogistické systémy,
- podnikový informačný systém so Smart modulmi,
- výrobné informačné systémy,
- systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems – PLM),
- Prediktívna údržba.
Realizácia prvkov inteligentných riešení v prevádzke podniku musí vyplývať z analýzy produkčného procesu
podniku. Podporované bude zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie

3

Súčasťou realizácie projektu môže byť aj organizačná inovácia ale výlučne v kombinácii s inováciou produktu a/alebo procesu.
Funkčný celok - jednoznačne vymedzený súbor strojov, zariadení a procesov s jasne definovaným vstupom a výstupom fyzických produktov v
rámci podniku.
4

nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených,
vzájomne prepojených, autonómnych systémov.
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak realizuje kombináciu min. 3 z vyššie uvedených prvkov
inteligentných riešení, pričom musí platiť, že v kombinácií bude:

- min. 1 aktivita 1 kategórie alebo min. 2 aktivity 2 kategórie.
Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0. Systémy zahŕňajúce princípy
koncepcie inteligentného priemyslu sa vyznačujú novými charakteristickými znakmi, medzi ktoré patria, napr.:
- výroba je optimalizovaná z hľadiska celého podniku, jeho funkčného celku alebo výrobného úseku a prebieha
v prostredí fyzických výrobných zariadení a informačného systému s funkčným využitím dát,
- prevádzka strojov a zariadení a postupy vývoja a produkcie výrobkov sa uskutočňujú vo funkčných, digitálne
previazaných väzbách a v prípade potreby navzájom komunikujú s cieľom nájsť účinné a efektívne riešenie,

- jednotlivé prvky výrobného, príp. podnikového procesu si navzájom vymieňajú údaje podľa aktuálnej
potreby,

- výrobné a podnikové systémy sú vzájomne riadené a prevádzkované v reálnom čase, prípadne s malým
oneskorením, umožňujúcim priamo ovplyvňovať prebiehajúci proces,

- výrobné systémy sú nastavené pre individualizáciu projektov pri zabezpečení ziskovosti ich produkcie,
- automatizované a inteligentne riadené systémy dokážu funkčne nahradiť ľudskú prácu primárne pri fyzicky
intenzívnych, rutinne opakovaných a inými spôsobmi zaťažujúcich činnostiach.

Za oprávnené sa považujú iba projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK). Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané:
a) zameranie predmetu projektu na niektorú/é z produktových línií stanovených v rámci jednej z nasledovných
domén inteligentnej špecializácie31 zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK:
- Dopravné prostriedky pre 21. storočie
- Priemysel pre 21. storočie
- Zdravé potraviny a životné prostredie
V prípade domény RIS3 SK – Dopravné prostriedky pre 21. storočie ako aj v prípade hlavného odvetvia D35 Dodávka
elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu v rámci domény RIS3 SK – Priemysel pre 21. Storočie, je možné funkčnú
väzbu preukázať výlučne vo forme odberateľského vzťahu subjektu, ktorý pôsobí v príslušnom hlavnom odvetví SK
NACE tejto domény, vo vzťahu k produkčnému procesu podniku žiadateľa.
a zároveň
b) pôsobenie podniku žiadateľa:
- v jednom z hlavných odvetví SK NACE, ktorými je charakterizovaná žiadateľom zvolená doména, alebo
- v niektorom z odvetví SK NACE reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného
odvetvia, pričom v danom prípade musí byť dodávateľom alebo odberateľom v produkčnom procese podniku
žiadateľa, ktorý je predmetom inovácie, subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je
funkčná väzba identifikovaná (t.j. funkčné väzby definujú odvetvia, ktoré môžu byť podporované len vo väzbe,
vyjadrenej dodávateľským alebo odberateľským vzťahom, na stanovené hlavné odvetvia).
Vo všeobecnosti platí, že pri produktovej línii, ktorá je definovaná cez pôsobenie žiadateľa v rámci funkčnej väzby,
musí žiadateľ preukázať vzťah k hlavnému odvetviu (vyjadrený tým, že odberateľom nového/inovovaného produktu,
prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu alebo dodávateľom pre
výrobu nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom aplikácie
nového/inovovaného procesu bude subjekt pôsobiaci v stanovenom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba
identifikovaná), tzn. že výsledky projektu budú v prevažujúcej miere využité v prospech príslušného hlavného
odvetvia.
Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu
prevádzkyschopnosti predmetu projektu, t.j. je potrebné zabezpečiť, aby bol predmet projektu schopný prevádzky,
pričom k uvedenému termínu nie je potrebné, aby bol predmet projektu uvedený do produkčnej (riadnej) prevádzky.
V rámci preukazovania prevádzkyschopnosti musí byť prevádzka podniku k ukončeniu realizácie aktivít projektu
schopná poskytnúť digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu, analýzu a
optimalizáciu činností, ktoré zariadenie alebo technologický celok v rámci prevádzky podniku vykonáva. Každý
projekt musí fungovať ako sústava.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Nákup dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Oprávneným výdavkom na účely obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku je obstarávacia cena
definovaná podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona o účtovníctve.
Majetok (nehmotný aj hmotný) obstaraný v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti musí spĺňať tieto podmienky:
- musí byť nový, nebol používaný a Žiadateľ/Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
- musí byť používaný výlučne na mieste realizácie projektu a pri výkone hospodárskej činnosti v rámci projektu, na
ktorý sa pomoc poskytuje;
- musí byť odpisovateľný;
- musí byť zaradený do majetku Prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne 5 rokov (v prípade Prijímateľa veľký podnik), resp. 3 roky (v prípade Prijímateľa - MSP), po finančnom ukončení projektu, t.j. po ukončení
realizácie projektu,26 pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku), majetok musí byť počas celej
doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu zaradený v tom istom regióne (podporovanej oblasti), v ktorom
bol zaradený pri obstaraní;
- musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov obstarávania vykonaného podľa
Príručky k procesu VO;

- - nesmie byť zaťažený akýmikoľvek právami tretích strán minimálne 5 rokov (v prípade Prijímateľa - veľký podnik),
resp. 3 roky (v prípade Prijímateľa - MSP), po finančnom ukončení projektu, t.j. po ukončení realizácie projektu
(napr. prenájom, záložné právo, s výnimkou záložného práva v prospech financujúcej inštitúcie).
Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok (softvér, oceniteľné práva a ostatný dlhodobý nehmotný majetok) nesmú
presiahnúť 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Všetky oprávnené výdavky musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Preukázanie
hospodárnosti sa k predloženiu ŽoNFP dokladuje prieskumom trhu, znaleckým posudkom alebo podpísanou zmluvou s
víťazom zrealizovanéhp verejného obstarávania pred nadobudnutím účinnosti zmluvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.
Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné územia:
Región NUTS II

Región NUTS III

Západné Slovensko

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Stredné Slovensko

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj

Východné Slovensko

Prešovský kraj, Košický kraj

Ak žiadateľ realizuje aktivity, ktoré sa vzťahujú na viaceré prevádzkarne, z ktorých niektoré sa nachádzajú v rámci
oprávneného územia a niektoré v rámci neoprávneného územia, je žiadateľ povinný prostredníctvom primeraných
prostriedkov, ktorými sú oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, zabezpečiť, aby žiadna podpora nesmerovala
do niektorej z prevádzkarní v rámci neoprávneného územia.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Žiadateľ a predložená ŽoNFP musia splniť „Kritériá pre výber dopytovo - orientovaných projektov OP VaI pre vybrané
oblasti podpory v gescii MH SR“, verzia 3.038, prostredníctvom ktorých je posudzovaná kvalitatívna úroveň
predloženého projektu.
V rámci hodnotiacich kritérií bude kladený dôraz, okrem iného aj na:
•

Posúdenie príspevku projektu k dosahovaniu špecifických cieľov OP VaI, ktoré bude vykonané prostredníctvom
hodnotiaceho kritéria 1.2 „Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických cieľov OP?“.

•

Posúdenie toho, do akej miery sú predpokladané výdavky projektu oprávnené, t. j. či žiadané výdavky
projektu spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti definované výzvou (vecná, územná a časová oprávnenosť
výdavkov, ich účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť). Uvedené hodnotenie bude vykonané prostredníctvom
kritéria 4.1 „Do akej miery sú výdavky projektu oprávnené?“. Ide o vylučujúce kritérium, t.j. v prípade,
ak bude menej ako 60 % sumy žiadaných celkových oprávnených výdavkov projektu oprávnených, bude ŽoNFP
z procesu hodnotenia vyradená.

•

Posúdenie skutočnosti, či vynaložená investícia je pre žiadateľa prínosom a či bude žiadateľ schopný
zabezpečiť jej finančnú udržateľnosť. Hodnotenie bude vykonané prostredníctvom hodnotiaceho kritéria 4.4
„Aká je finančná udržateľnosť projektu?“ na základe finančnej analýzy založenej na predpokladoch
ďalšieho vývoja podniku žiadateľa (predloží žiadateľ formou prílohy č. 1 ŽoNFP), ktorej výsledkom je výpočet
toho, či vynaložená investícia vytvorí kladnú hodnotu svojej čistej súčasnej hodnoty (ČSH). Možnosť
pridelenia bodov v tomto kritériu bude závisieť od toho, či hodnota ČSH investície na konci doby jej
ekonomickej životnosti bude na úrovni vyššej ako nula.

Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej finančnej situácie žiadateľa
A. Podnik žiadateľa musí byť aktívny:
- Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel tržieb podniku. Ukazovateľ sa vypočíta za
posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom
bola predložená ŽoNFP, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov, pričom jeho výška musí
v oboch účtovných obdobiach dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,20.
- Podiel hodnoty celkového majetku podniku a výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa. Ukazovateľ
sa vypočíta za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému
obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov,
pričom jeho výška musí v oboch účtovných obdobiach dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,62.
B. Podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii.
Posúdenie finančnej stability podniku žiadateľa sa uskutoční na základe vykonanej finančnej analýzy jeho historických
údajov, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku žiadateľa vypovedajúcimi o jeho hospodárení, o
jeho majetkových pomeroch, ako aj štruktúre financovania aktív podniku. Finančnú analýzu predstavuje index bonity,
vypočítaný za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v
ktorom bola predložená ŽoNFP, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov, pričom jeho hodnota
v žiadnom z týchto období nesmie byť rovná alebo nižšia ako - 2.
Podmienka zapojenia MSP
Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom je povinný v priebehu dvoch rokov od ukončenia realizácie projektu uhradiť MSP
za zrealizované dodávky tovarov alebo služieb súvisiacich s prevádzkou projektu sumu min. vo výške 20% poskytnutého
NFP.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ vyplní elektronický formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ dostupnej na webovom
sídle https://www.itms2014.sk/ a následne predloží:
1) formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
a zároveň
2) formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:
- v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci Ústredného
portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa alebo
- podpísaný5 a opečiatkovaný6 formulár ŽoNFP v originálnom vyhotovení v listinnej forme na adresu:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Formulár ŽoNFP v listinnej forme je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných
spôsobov:
- osobne v pracovných dňoch v čase 8:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00,
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.

5
6

Osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa.
V prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku.

