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Štruktúra väzieb v rámci implementácie finančných nástrojov prostredníctvom Slovenského investičného holdingu
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Legenda:

finančný tok

1. Riadiaci orgán na základe trojstrannej zmluvy o financovaní zverí finančné prostriedky do správy SZRB AM.
2. SZRB AM na základe trojstrannej zmluvy o financovaní investuje zverené finančné prostriedky do vlastného imania SIH. SZRB je správcom týchto finančných
prostriedkov. SZRB AM je prijímateľom odmeny za činnosti súvisiace so správou zverených finančných prostriedkov.
3. SIH investuje do fondov a podfondov zriadených napr. správcom, Slovak Business Agency, finačným sprostredkovateľom a pod.
4. Konečný prijímateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej sú poskytované finančné prostriedky z finančných nástrojov. Bližšia špecifikácia konečných
prijímateľov v podmienkach Slovenskej republiky bude výsledkom ex-ante analýzy k finančným nástrojom.
5. Finančný sprostredkovateľ je prijímateľom odmeny za činnosti súvisiace s implementáciou finančných nástrojov.

informačný tok

5. Riadiaci orgán si plní povinnosti vo vzťahu k SZRB AM vyplývajúce z trojstrannej zmluvy o financovaní. SZRB AM si plní povinnosti reportingu, kontroly a
monitoringu v súlade s trojstrannou zmluvou o financovaní, všeobecným nariadením EP a Rady (EÚ) 1303/2013 a ex-ante analýzou.
6. Riadiace orgány majú zastúpenie v dozornej rade SIH. Riadiace orgány vydávajú riadiacu dokumentáciu, ktorá je v súlade so strategickou dokumentáciou
týkajúcou sa implementácie finančných nástrojov, v ktorej špecifikuje povinnosti pre prijímateľa a konečného prijímateľa finančných nástrojov.
7. Dozorná rada SIH schvaľuje investičnú stratégiu, ktorá musí byť v súlade s ex-ante analýzou finančných nástrojov a v súlade operačnými programami. SZRB
AM postupuje všetky informácie pre SIH, ktoré súvisia s povinnosťami prijímateľa a s prípravou žiadostí o platbu.
8. SZRB AM môže poveriť finančných sprostredkovateľov vykonávaním časti implementácie finančných nástrojov.
9. SIH prostredníctvom SZRB AM zodpovedá za zber informácií od správcov fondov a podfonov a od finančných sprostredkovateľov tak, aby si mohol ako
prijímateľ riadne plniť povinnosti vyplývajúce z riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie finančných nástrojov.
10. Konečný prijímateľ si plní povinnosti vyplývajúce z investičnej zmluvy.
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