Došlo dňa (vyplní fond)

ENVIRONMENTÁLNY FOND
P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

Dôležité upozornenie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU ÚVERU
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Vodovody

Činnosť BV2: Budovanie vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

A. Žiadateľ
Názov - obchodné meno

IČO

Právna forma

Telefón

Ulica, číslo

Obec

PSČ

E-mail

Fax

Okres

Kraj

Bežné bankové spojenie

Číslo účtu

Štatutárny zástupca
Titul

Meno

Kontaktná osoba

Priezvisko
Titul

Funkcia

Meno

Telefón

Priezvisko

Funkcia

Telefón

E-mail

Mobil

B. Projekt
Názov projektu
Miesto realizácie projektu

Termín realizácie projektu (mesiac/rok)
č.

začiatok

koniec

Dátum vystavenia

Číslo stavebného povolenia

Dátum právoplatnosti

1.
Pridaj riadok

Zmaž riadok
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Vytlač a ulož s kódom

Žiadateľ používa účtovníctvo :

jednoduché

podvojné

C. Celkové náklady projektu v EUR

Je žiadateľ platiteľ DPH?

Položka

1
2
3

bez DPH

DPH

Nie

spolu v EUR

Celkové náklady (podľa súhrnného rozpočtu, resp. Zmluvy o
dielo s dodávateľom, ak bola uzatvorená
z toho preinvestované
Finančná potreba na projekt (1-2)
Zdroje krytia:

4
5
6
7
8

vlastné zdroje
združené finančné prostriedky
dotácia
iné zdroje

POŽADOVANÝ ÚVER
Zdroje krytia spolu (4+5+6+7+8)

Žiadateľ vyplní tabuľku podľa celkových nákladov na daný projekt v EUR. Vypíše vlastné zdroje, zdroje získané z dotácií, z iných zdrojov a požadovaný úver, ktorý
žiada od Environmentálneho fondu. Žiadateľ uvedie náklady bez DPH, ak nie je platiteľ DPH, bude DPH automaticky vypočítané.
Náklady na projektovú dokumentáciu nie sú hradené z prostriedkov EF. Do tabuľky treba uviesť výšku požadovaného úveru bez nákladov na projektovú
dokumentáciu!

D. Doba splácania úveru
Požadovaná splatnosť úveru (5 - 15 rokov) :

E. Návrh zábezpeky úveru vo výške 130% z požadovanej výšky úveru
Požadovaná zábezpeka vo výške (EUR)

Forma zábezpeky : (označte X)

nehnuteľným majetkom :
hnuteľným majetkom :
bankovou zárukou :
ručenie treťou osobou :
zmenkou :
iná forma zabezpečenia :

Navrhovaná zábezpeka spolu :
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vo výške (EUR)

Vytlač a ulož s kódom

F. Čestné vyhlásenie a súhlas
Titul

Meno

Priezvisko

Funkcia

Čestne vyhlasujem, že:
a) všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
b) nemám finančné záväzky (nezaplatené pokuty, poplatky a iné pohľadávky) po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a
Environmentálnemu fondu,
c) potvrdenia z poisťovní sú kompletné a v iných poisťovniach nie sú poistení žiadni zamestnanci žiadateľa,
d) predložený projekt je v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky.
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú hore uvedených údajov a skutočností.
Súhlasím so spracovaním údajov uvedených v tejto žiadosti.

V / vo

dňa

Meno, odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa
Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa vlastnou rukou, musí byť opatrená aj odtlačkom pečiatky žiadateľa ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá nepodniká (Obec, Mesto,
Samosprávny kraj...) alebo to vyžaduje oprávnenie, na základe ktorého žiadateľ podniká (napr. výpis z Obchodného registra SR).

PRÍLOHY
Príloha č.1: Opis a prínosy projektu
Údaje vypĺňa žiadateľ podľa údajov uvádzaných v overenej projektovej dokumentácií, príp. relevantnej štúdii opisujúcej činnosť. Pre každú oblasť je
špecifická tabuľka na Opis technického riešenia a ekonomického zhodnotenia činnosti. V časti Prínosy projektu sa zdôvodňuje ekologický význam
projektu, najmä dopad na rozvoj regiónu, zlepšenie životných podmienok obyvateľov.

Príloha č.2: Prehľad o prijatej minimálnej pomoci a prijatej štátnej pomoci
V zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov prikladá právnická osoba, ktorá podniká. Vyplní údaje o svojom
podnikaní do tabuľky a prehľad poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci za posledné 3 kalendárne roky vo všetkých rezortoch SR.

Príloha č.3: Doplňujúce údaje potrebné pre spracovanie finančnej analýzy miest a obcí
Vypĺňa obec/mesto

Príloha č.4: Doplňujúce údaje žiadateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve
Príloha č.5: Zhrnutie informácií o úvere
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Príloha č. 1: Opis a prínosy projektu - Ochrana a využívanie vôd - Vodovody

BV2

1. Zhodnotenie súčasného stavu
a) Charakter lokality :

obytná zóna

priemyselná zóna

kúpeľná zóna

vodohospod. chránené územie

národný park

prírodná rezervácia

chránená krajinná oblasť

iné chránené územie
iné
b) Počet obyvateľov v dotknutej oblasti
Celkový počet obyvateľov v dotknutej oblasti :
Počet obyvateľov v dotknutej oblasti napojených na
verejný vodovod :
Počet obyvateľov dotknutého rómskeho etnika :

Súčasnosť

Po realizácii

Súčasnosť

Po realizácii

Súčasnosť

Po realizácii

Súčasnosť < = Po realizácii. Nesprávne zadanie je označené *!

c) Súčasné riešenie situácie :

(Celý text sa zobrazí po klepnutí myšou mimo okna)

2. Technicko-environmentálne a ekonomické ukazovatele
a) Technicko-environmentálne ukazovatele :
Budúci prevádzkovateľ vodovodu :
l/obyv

Priemerná spotreba vody na obyvateľa :
Iní odberatelia ako obyvateľstvo z celkovej spotreby vody:

%

Súčasnosť

Po realizácii

Celková dĺžka vodovodnej siete

m

m

- z toho rekonštruovaná dĺžka

m

m

Počet prípojok

ks

ks

Počet čerpacích staníc
Straty v rozvode pitnej vody

ks

ks

m3/deň

m3/deň

Súčasnosť < = Po realizácii . Nesprávne zadanie je označené *!
Straty v rozvode pitnej vody - Súčasnosť > = Po realizácii . Nesprávne zadanie je označené *!
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Typ vodárenského zdroja, na ktorý sa vodovod napája :
vlastný
susedná obec/obce

Názov obce/obcí:

skupinový vodovod

Názov skupinového vodovodu:
Názov vodárenského zdroja:

Funkčnosť jednotlivých častí projektu :
Vodárenský zdroj :

Vodojem :

Prívodný rad :

Súčasnosť

Po realizácii

Celková kapacita vodárenského zdroja

l/s

l/s

Využitie vodárenského zdroja
- z toho zo zdroja podzemnej vody
- z toho z povrchového zdroja

%

%

%

%

%

%

Kapacita úpravne vody

m3

m3

Úroveň využívania kapacity

%

%

Súčasnosť < = Po realizácii. Nesprávne zadanie je označené *!

Metódy úpravy vody (filtrácia, chlorácia a pod.)

(Celý text sa zobrazí po klepnutí myšou mimo okna)

Kvalita zdroja

Súčasnosť

Po realizácii

Mikrobiologické ukazovatele
Fyzikálno-chemické ukazovatele
Anorganické ukazovatele
Organické ukazovatele
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
Látky, ktorých prítomnosť je vo vode žiadúca
Rádiologické ukazovatele
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu vody
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b) Ekonomické ukazovatele :

Merná investičná náročnosť

Merná investičná náročnosť

Celkové náklady na vodovod

EUR

EUR/obyv

EUR/bm

z toho - na vodovodnú sieť
- na vodojem,
vodárenský zdroj

EUR

EUR/obyv

EUR/bm

EUR

EUR/obyv

3. Opis jednotlivých častí projektu
! Uveďte názov stavebného objektu (podľa stavebného povolenia) a objem vykonaných prác na vodárenskom zdroji, vodojeme a vodovodnom rade
! V prípade vodovodného radu uveďte v stĺpci Názov aj jeho označenie
! V prípade rekonštrukcie stavebného objektu alebo časti siete uveďte v stĺpci Názov označenie "REKONŠTRUKCIA"

a) Opis jednotlivých častí projektu podľa celkových nákladov
Názov

Pridaj
riadok

Dĺžka (m)

DN/materiál

Počet

Počet obyvateľov
napojených

ks

na vodovod

Realizácia
Začiatok-koniec

Náklady v EUR

(mesiac/rok)

Spolu

Zmaž
riadok

b) Opis jednotlivých častí projektu, ktoré sa zrealizujú z poskytnutého úveru
Názov

Pridaj
riadok

Zmaž
riadok

Dĺžka (m)

DN/materiál

Počet
ks

Prípojky
(počet/DN)

Predpokladaný
počet obyvateľov
napojených
na vodovod

Prípojky
(počet/DN)

Predpokladaný
počet obyvateľov
napojených
na vodovod

(mesiac/rok)

Predpokladané
náklady v EUR

Spolu

c) Rámcový opis častí projektu, ktoré sa zrealizujú z iných zdrojov
Názov

Pridaj
riadok

Realizácia
Začiatok-koniec

Zmaž
riadok

Dĺžka (m)

DN/materiál

Počet
ks

Realizácia
Začiatok-koniec
(mesiac/rok)

Predpokladané
náklady v EUR

Spolu

4. Prínosy projektu
Uveďte prínosy projektu, najmä dopad na rozvoj regiónu, zlepšenie životných podmienok obyvateľov
(Celý text sa zobrazí po klepnutí myšou mimo textu)
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Príloha č. 2: Prehľad o prijatej minimálnej pomoci a prijatej štátnej pomoci*

BV2

V zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov prikladá právnická osoba, ktorá podniká. Vyplní
údaje o svojom podnikaní do tabuľky a prehľad poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci za posledné 3 kalendárne roky vo
všetkých rezortoch SR.

Predmet podnikania žiadateľa :

výrobná činnosť

obchodná činnosť

poskytovanie služieb

Odvetvie, v ktorom žiadateľ podniká**

Platiteľ DPH :

Áno

Stálych

Počet zamestnancov :

Externých

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci za bezprostredne predchádzajúce
3 kalendárne roky vo všetkých rezortoch Slovenskej republiky***:
Číslo

Poskytovateľ

Účel

Dátum
poskytnutia
(uzatvorenia
zmluvy)

Výška pomoci
(v EUR)

1.
Pridaj riadok

Spolu v EUR

Zmaž riadok

*) Zákon č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
**) Príloha k vyhláške č. 306/2007 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických
činností
***) § 5 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra
2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

V / vo

dňa

Meno, odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa
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Príloha č. 4: Doplňujúce údaje žiadateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve BV2
Žiadateľ

IČO

Doplňujúce údaje žiadateľa účtujúceho v
jednoduchom účtovníctve (dátum podania žiadosti
+ 3 posledné kalendárne roky)

31.12.

31.12.

31.12.

Príjmy nezahrňované do základu dane
1

Úvery

2

Dotácie

3

Vklady podnikateľa

4

Ostatné peňažné príjmy (DPH...)
Doplňujúce údaje k ostatným príjmom

5

Nájomné
Doplňujúce údaje k prevádzkovej réžii

6

Nájomné a leasingové splátky

7

Úroky

8

Odpisy z HIM
Výdavky nezahrňované do základu dane

9

Nákup HIM, rekonštrukcia a modernizácia

10

Osobná spotreba podnikateľa

11

Daň z príjmu podnikateľa

12

Splátky úverov a pôžičiek

13

Ostatné peňažné výdavky (DPH...)
Doplňujúce údaje k majetku

14

Dlhodobé pohľadávky

15

Dlhodobé záväzky

16

Dlhodobé úvery

17

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.nasledujúceho roka

18

Korekcia majetku (osobný majetok podnikateľa)

19

Korekcia záväzkov (osobné záväzky podnikateľa)

V / vo

dňa
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Príloha č. 5: Zhrnutie informácií o úvere

BV2
IČO

Názov - obchodné meno
Názov projektu
Požadovaný úver v EUR

Splatnosť úveru

rokov

Zabezpečenie/záruky
Podnikateľský zámer predložený :

Nie

Dodávateľské vzťahy
Existujú predbežné zmluvy (objednávky) k podnikateľskému zámeru, ktorý je predmetom financovania? :

Nie

Špecifikácia

Nie

Existujú záväzné zmluvy (objednávky) k podnikateľskému zámeru, ktorý je predmetom financovania? :
Špecifikácia

Odberateľské vzťahy
Existujú predbežné zmluvy (objednávky) k podnikateľskému zámeru, ktorý je predmetom financovania? :

Nie

Špecifikácia

Existujú záväzné zmluvy (objednávky) k podnikateľskému zámeru, ktorý je predmetom financovania? :

Nie

Špecifikácia

V / vo

dňa

Meno, odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa

9 / 11

Vytlač a ulož s kódom

Zoznam príloh pre nepodnikateľské subjekty

BV2

a) Fotokópia stavebného povolenia alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti, s vyznačením právoplatnosti
b) Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres, ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné
povolenie (kópie), overená v stavebnom konaní
c) Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (kópia)
d) Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia, ak nie je súčasťou finančnej analýzy (kópia)
e) Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla IČO (kópia)
f) Doklady preukazujúce potvrdenie vzniku právnickej osoby v zmysle platných legislatívnych predpisov, ak sa neprikladá
e) (napr. v prípade nadácie nadačná listina s vyznačeným dátumom zápisu do registra nadácií a pod.) (kópia)
g) Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, nie starší ako tri
mesiace (kópia)
h) Doklady preukazujúce splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na
nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti podľa zákona č. 459/2005 Z. z.
o zdravotnom poistení, zákona č. 121/2005 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace (kópia)
i) Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, ak ide o stavby, ktorých uskutočnenie je verejnou prácou
podľa tohto zákona a ich navrhovaná celková cena vrátane DPH (a projektovej dokumentácie) presahuje 40 mil. Sk, resp.
200 mil. Sk (kópie)
j) Čestné vyhlásenie o úverovom zaťažení ku dňu podania žiadosti, štruktúra (KD, SD, DD) splatnosť úverov, resp. pôžičiek
alebo ručení voči tretej osobe
k) Charakteristika činnosti, ktorá je predmetom úverovania z hľadiska jej účelu
l ) Dohoda o združení finančných prostriedkov, ak bola uzatvorená (kópia)
m) Znalecký posudok na predmet záložného práva, nie starší ako tri mesiace, ak to povaha predmetu záložného práva
umožňuje (kópia)
n) Úplný výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony týkajúci sa nehnuteľnosti, ktorá je navrhnutá ako predmet
záložného práva na zabezpečenie úveru, nie starší ako tri mesiace
o) Doklad o poistení predmetu záložného práva (kópia)
p) Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí so zriadením záložného práva na zabezpečenie úveru zriadením
záložného práva na nehnuteľný majetok, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
q) Doklad alebo jeho úradne osvedčená fotokópia potvrdzujúca nadobudnutie vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu
zálohu spolu s technickým alebo iným identifikačným preukazom, ak bol vydaný, ak ide o zabezpečenie úveru
zriadením záložného práva na hnuteľnú vec
r) Písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje
zabezpečiť úver ručením, príp. záručná listina, ak ide o zabezpečenie úveru bankovou zárukou
s) Iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na rozhodnutie Environmentálneho fondu o jej schválení
t) Výkazy podľa §17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za posledný štvrťrok pred podaním žiadosti a kópie
výkazov podľa §17 ods. 3 zákona 4. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, odovzdaných daňovému úradu za posledné tri roky,
potvrdené daňovým úradom, za žiadateľa a ručiteľa (písm. r)
u) Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, na ktorom bolo rozhodnuté
o prijatí úveru
v) Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, na ktorom bolo rozhodnuté
o založení nehnuteľného majetku na úver v prospech Envirnmentálneho fondu
w) Spôsob zabezpečenia splátok z úveru a úrokov z neho v nasledujúcich rokoch
x) Rozpočet na rok, v ktorom bola podaná žiadosť, kde v príjmovej časti je už zahrnutý požadovaný úver a vo výdavkovej
časti splátky úveru a úrokov z úveru, schválený obecným zastupiteľstvom alebo zastupiteľstvom samosprávneho
kraja (kópia)
y) Odhad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver
z) Hydrotechnické výpočty, ak ide o projekt čistenia odpadových vôd
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Zoznam príloh pre podnikateľské subjekty

BV2

a) Fotokópia stavebného povolenia alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti, s vyznačením právoplatnosti
b) Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres, ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné
povolenie (kópie), overená v stavebnom konaní
c) Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (kópia)
d) Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia, ak nie je súčasťou finančnej analýzy (kópia)
e) Úradne osvedčená fotokópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie, nie staršieho ako tri mesiacie a potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
f) Potvrdenie príslušného orgánu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v obdobnom konaní v zmysle §12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, nie staršie ako jeden mesiac (kópia)
g) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je ku dňu podania žiadosti v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe
alebo v obdobnom konaní v zmysle §12 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
h) Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, nie starší ako tri
mesiace (kópia)
i) Doklady preukazujúce splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti podľa zákona č. 459/2005 Z.z. o
zdravotnom poistení, zákona č. 121/2005 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti,
nie staršie ako tri mesiace (kópie)
j) Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, ak ide o stavby, ktorých uskutočnenie je verejnou prácou
podľa tohto zákona a ich navrhovaná celková cena vrátane DPH (z projektovej dokumentácie presahuje 40 mil Sk, resp.
200 mil.Sk (kópie)
k) Čestné vyhlásenie o úverovom zaťažení ku dňu podania žiadosti, štruktúra (KD, SD, DD) splatnosť úverov, resp. pôžičiek
alebo ručení voči tretej osobe
l) Charakteristika činnosti, ktorá je predmetom úverovania z hľadiska jej účelu
m) Dohoda o združení finančných prostriedkov, ak bola uzatvorená (kópia)
n) Znalecký posudok na predmet záložného práva, nie starší ako tri mesiace, ak to povaha predmetu záložného práva
umožňuje (kópia)
o) Úplný výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony týkajúci sa nehnuteľnosti, ktorá je navrhnutá ako predmet
záložného práva na zabezpečenie úveru, nie starší ako tri mesiace
p) Doklad o poistení predmetu záložného práva (kópia)
q) Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí so zriadením záložného práva na zabezpečenie úveru zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
r) Doklad alebo jeho úradne osvedčená fotokópia potvrdzujúca nadobudnutie vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu
zálohu spolu s technickým alebo iným identifikačným preukazom, ak bol vydaný, ak ide o zabezpečenie úveru zriadením
záložného práva na hnuteľnú vec
s) Písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje
zabezpečiť úver ručením, príp. záručná listina, ak ide o zabezpečenie úveru bankovou zárukou
t) Iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na rozhodnutie Environmentálneho fondu o jej schválení
u) Výkazy podľa §17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za posledný štvrťrok pred podaním žiadosti a kópie
výkazov podľa §17 ods. 3 zákona 4. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, odovzdaných daňovému úradu za posledné tri roky,
potvrdené daňovým úradom, za žiadateľa a ručiteľa (písm. s)
v) Finančný plán na rok, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu formou úveru a obdobie poskytnutia úveru
w) Stručná charakteristika činnosti a vývoj podnikateľských aktivít žiadateľa
z) Hydrotechnické výpočty, ak ide o projekt čistenia odpadových vôd
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