Karpatendeutsche Assoziation/ Karpatskonemecká asociácia

ŽIADOSŤ O PODPORU
ROK – 2021
V rámci opatrení spolkového ministerstva vnútra – Nemecko pre podporu malých a
stredných remeselníckych prevádzok na Slovensku.

1. ŽIADATEĽ
Priezvisko, meno, titul
Manžel(-ka)/partner - meno,
priezvisko
Firma (obchodné meno podľa
živnostenského listu)
Odbor
(predmet činnosti)
Ulica, č.domu
PSČ – miesto
Telefon / Fax
Mobil
E –Mail
Poštu zasielať na adresu:
Kontaktná osoba
Adresa bydliska žiadateľa
Telefón domov žiadateľa

2. Osobné údaje o žiadateľovi
Dátum, miesto narodenia
Rodinný stav, deti (vek)
Vzdelanie
Odborné znalosti
Vzdelanie v odbore
Povolanie / priebeh
Odborné kurzy / semináre za
posledné 2 roky

Lichardova 20, 040 01 Košice, Slovenská republika/Slowakei
Tel./Fax: 00421-(0)55-622 72 09, 729 15 36
e-mail: kda@kda.sk, www.kda.sk

3. ZÁMER
Začínajúca firma
Existujúci podnik

Popis činnosti firmy a výstižný popis plánovaného zámeru:
-

história firmy
vyrábané množstvá
kapacita, vyťaženosť

- stav zásob
- lehoty splatnosti
- dodacie podmienky
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- popis zámeru
- prínos zámeru
- silné a slabé stránky zámeru

4. POTREBNÉ VLASTNÉ VÝKONY PRE PROJEKT.
K uskutočneniu zámeru nie sú potrebné prípravy vlastnými výkonmi
K uskutočneniu zámeru je
novostavba čoho:
potrebné vlastnými výkonmi
prestavba, prístavba čoho:
urobiť tieto prípravy:
rekonštrukcia čoho:
ostatné:

Zahájenie
Mesiac / Rok:
Povolenie

Ukončenie do
Mesiac / Rok:

Hodnota asi:
EUR

Sú k zámeru potrebné povolenia?
Ak áno, bola podaná žiadosť?
áno
nie
(Dátum:
povolenia obdržané?
áno
nie
(Dátum:

áno

nie
)

)

5. ÚDAJE O PODNIKU
Rok založenia resp. prevzatia
Adresy pobočiek
Právna forma :

Spoločníci

fyzická osoba
spoločnosť s ručením obmedzeným.
akciová spoločnosť.
iné........................................................
Správca:

/ pre každého vyplniť prílohu č.1/

Zápis do obchodného registra,
živnostenský list
(doložiť kópiu)
IČO:

Miesto / dátum / č.reg. :
DIČ/ IČ DPH:

platca DPH
áno

nie

Bankové spojenie / č.účtu:
Zamestnanci
v súčasnosti
Výroba
Obchod
Administratíva
Učni
SPOLU
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z toho rodinní
príslušníci

plánované zvýšenie
zamestnanosti v bud.12
mesiacoch

6. PREVÁDZKA
Budovy
(poloha, priestorové pomery, napr.
v centre, v priemyselnej zóne, ...tesné,
dostačujúce priestory... potrebná
renovácia, a pod.)

Úžitková plocha, rozmery pozemku

predajňa
dielňa
sklad

m²
m²
m²

pozemok

m²

Sociálne priestory:
áno
nie

Prípojky siete:
áno
nie

Stačí inštalovaný výkon?
áno
nie

poznámka:

poznámka:

poznámka:

Príjazd/dopravné spojenie:
áno
nie
poznámka:

Vlastník:
Mesačný nájom:
Trvanie zmluvy:

EUR - s / bez vedľajších výdajov
na dobu určitú do:
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou

mesiacov

Vybavenie prevádzky:
(podstatné stroje, vzduchotechnika,
žeriavy, výťahy, nákl. a os .autá)

Poistenie prevádzky
áno, ako vedľa
nie

Druh
vlámanie
požiar
zodpovednosti
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Poisťovňa

Poistná suma v EUR

7. TRH A ODBYT
Produkcia / výrobný program
(Popis, popr. vymenovanie vlastných
výrobkov a výkonov (pokiaľ možno
doložiť vlastnými prospektami)

Oblasť odbytu
(Miesto, okres, región )
Export / do krajín
Podiel exportu v %:
Odberatelia / zákazníci:

Podiel z obratu v % odhadom

(vymenovať 3 najdôležitejších a ich podiel na obrate)

súkromné osoby
podnikatelia
verejné zakázky
veľkoobchod

%
%
%
%

Konkurenčné prostredie:
(počet rovnakých prevádzok v mieste
alebo okrese, konkurenčný tlak: silný,
stredný,...)

Stav objednávok:
(Dohodnuté objednávky -počet; zmluvné
vyťaženie v týždňoch, mesiacoch)

8.

FINANČNÉ POMERY
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
priložiť kópiu poslednej súvahy

Súvaha za obdobie k
Aktíva
Dlhodobý majetok
Zásoby
Pohľadávky
Peniaze
Ostatné aktíva

31.12.2020
EUR

31.12.2020
EUR

Pasíva
Vlastné imanie
Záväzky dlhodobé + rezervy
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Ostatné pasíva

Aktíva SPOLU

Pasíva spolu

priložiť kópiu výkazu ziskov a strát

Predchádzajúci rok 2020
v EUR

Výnosy spolu
Nákup materiálu, tovaru
Služby
Osobné náklady, poistenie
Ostatné náklady
Odpisy, investície
Hosp. výsledok pred zdanením
Daň
Zisk po zdanení
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aktuálny rok do
mesiaca:
v EUR

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
priložiť kópiu výkazu o príjmoch a výdavkoch

Predchádzajúci rok 2019
v EUR

aktuálny rok do
mesiaca:
v EUR

Príjmy celkom
Nákup materiálu
Nákup tovaru
Mzdy, platby poistného a príspevkov
Prevádzková réžia
Rozdiel príjmov a výdavkov

PREVÁDZKOVÝ MAJETOK (priložiť kópiu výkazu o majetku a záväzkoch)
pozemky a budovy
stroje a zariadenie
zásoby tovaru a materiálu

cca.
cca.
cca.

EUR
EUR
EUR

cca.
cca.

EUR
EUR

OSOBNÝ MAJETOK (ODHADOM)
pozemky a budovy, byty
bankové vklady, cenné papiere

ZÁVÄZKY, DLHY (leasing)
Veriteľ / banka

výška úveru
(leaingu)
v EUR

mesačné
splátky
v EUR

dátum poslednej
splátky

9.Príspevky, spoluúčasti
Boli ste už podporovaný z prostriedkov
Karpatskonemeckej asociácie?

nie
áno/ v roku

Obdržali ste pre svoj zámer príspevky alebo podporu
v rámci hospodárskych programov, alebo ste o ne
žiadali (európske fondy)?
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Suma:

EUR

nie
áno
(prosím, presné údaje resp. prílohu)

10.

Plánované zmeny v rámci Vášho zámeru

Váš cieľ / zdôvodnenie
(popis Vašich predstáv a cieľov, ktoré sa
majú dosiahnuť realizáciou zámeru, príp.
na zvláštnom liste)

Hospodárske očakávania zo
zámeru
Prehľad o rentabilite
v EUR

(vždy pre celý hospodársky rok)
plán na bežný rok

plánované zmeny
vyplývajúce zo zámeru

predpokladaný výsledok

A

B

A+ B

VÝNOSY
Celkový obrat
NÁKLADY
Materiálové náklady
Režijné náklady (služby)
Osobné náklady(mzdy a odvody)
Odpisy
Ostatné náklady

––––––

Zisk / strata pred zdanením

11. RUČENIE
Osobou
Hnuteľný majetok
Nehnuteľný majetok

11 a, PRÍLOHY:
Fyzické osoby:

Právnické osoby:

Kópia živnostenského listu nie staršia ako 3
mesiace
Potvrdenie zo sociálnej, zdravotnej poisťovne a
daňového úradu o splatení všetkých záväzkov
Výpis z registra trestov
Za posledné 2 roky:
Kópie daňového priznania
Výkaz o majetku a záväzkoch
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Doklad o zriadení účtu

Kópia zápisu do obch. registra nie staršia ako 3
mesiace
Potvrdenie zo sociálnej, zdravotnej poisťovne a
daňového úradu o splatení všetkých záväzkov
Výpis z registra trestov
Za posledné 2 roky:
Kópia daňového priznania
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Doklad o zriadení účtu
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12.Požadované vecné prostriedky
V rámci svojho prevádzkového zámeru žiadam o úver na nižšie uvedené vecné prostriedky -stroje,
zariadenia, technológie a materiály, suroviny na ďalšie spracovanie.

Popis / výrobca / dodávateľ

Hodnota v EUR

1

2

3

4

5

SUMA bez DPH
DPH
SPOLU
Potvrdzujem:
- že poznám pravidlá a podmienky, ktorými je podpora viazaná a na ktoré týmto pristupujem
- že údaje uvedené v tomto návrhu sú úplné a pravdivé
- súhlasím so správou, uchovaním a spracovaním osobných údajov v súlade zo zákonom 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Miesto

Dátum

Podpis, pečiatka žiadateľa
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Príloha č. 1

Firma:
PSČ – Mesto
Právna forma:
základné imanie:

EUR

Prosím pre každého spoločníka vyplniť jeden
list
Spoločník:

Podiel:

% /

EUR

Meno, priezvisko

Dátum a miesto narodenia
Rodinný stav / deti (vek)
Pozícia v tejto spoločnosti:
Manžel, manželka
Dátum a miesto narodenia:
Adresa: ulica, číslo
PSČ, mesto
Telefón / Fax
e–mail
Telefón privát

Podiel v iných spoločnostiach:
(Prosím uviesť firmu a výšku podielu.
Uveďte aj Vašu činnosť v danej firme)

Miesto, dátum:

Podpis:
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