Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera
Národný projekt:
Operačný program:
Realizátor projektu:
Hlavná aktivita:
Podaktivita:
Typ odbornej činnosti:

Výskum a inovácie

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")
Kód projektu v ITMS 2014+:
313000J874

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99

1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch, 2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov

Kód výzvy KV:

KV_X_YY119

Odvetvie kreatívneho priemyslu:

Obchodné meno Príjemcu KV

IČO

12345678

Referenčné číslo
Žiadosti o KV /
kód žiadateľa o KV

Oprávnený realizátor obchodný názov

TEST_VZOR
14234567890
IČ DPH

DIČ

KP_X5555_9999

KV_KV_KV_ZZ

Kód KV

DD.MM.RRRR

SK1079617286

Číslo Zmluvy o
poskytnutí KV

KVKV_YYY_KVKV

Oprávnený realizátor identifikátor

Oprávnený realizátor

Deklarovaný termín ukončenia plnenia podľa
Zmluvy PP-OR
Dátum podpisu Odovzdávacieho a
preberacieho protokolu k predmetu plnenia
podľa Zmluvy PP-OR
Upravená hodnota KV v zmysle bodu 3.2
Príručky pre Prijemcu KV (ak relevantné) 50% skutočných oprávnených nákladov v
EUR

Oblasť KP

XXX_ZZZ_YYY_001

Schválená hodnota KV podľa Zmluvy o poskytnutí KV
(hodnota uvedená na KV)v EUR

4 925,00

Celková suma skutočných oprávnených nákladov
Žiadateľa o KV / Príjemcu KV v EUR
SUMA požadovaná na preplatenie v EUR

Stanovenie rozsahu povinnej dokumentácie (výber z možností):
TYP
Fotodokumentácia (samostatné
fotografie)
Screenshots
Publikácia / katalóg
Adresa umiestnenia na webe / inete
Audiovizuálny záznam

Počet
KS

Stručný popis (ak relevantné)

Spôsob predloženia v prílohe č.5

zvoľte

ZVOĽTE

zvoľte
zvoľte

ZVOĽTE
ZVOĽTE

zvoľte
zvoľte

ZVOĽTE
Formát :

ZVOĽTE

* výber aspoň jednej z možností je povinný, minimálny povinný rozsah z určeného typu : 1 ks

POVINNÉ PRÍLOHY k Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera:

Príloha č. 01

Príloha č. 02
Príloha č. 03
Príloha č. 04
Príloha č. 05

Čestné prehlásenie Príjemcu KV o spĺňaní vybraných podmienok oprávnenosti poskytnutia pomoci k termínu podania Žiadosti o preplatenie
KV tak, ako boli overované a overené v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV.
Jeden originál Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k odovzdávanej službe/dielu, ktoré boli predmetom plnenia podľa Zmluvy PP-OR,
podpísaný Príjemcom KV a Oprávneným realizátorom, obsahujúci Čestné prehlásenie Príjemcu o úspešnej realizácii Projektu Príjemcu a
využiteľnosti výstupov z Projektu Príjemcu tak, ako to bolo Príjemcom KV definované v pôvodne predloženej, schválenej žiadosti o KV.
Jeden originál oprávnenej faktúry Oprávneného realizátora, súvisiacej s plnením vo vzťahu k realizácii Projektu Príjemcu.
Výpis z bankového účtu Príjemcu, alebo iný doklad preukazujúci úhradu priloženej faktúry Oprávneného realizátora.
Dokumentácia realizácie Projektu Príjemcu v rozsahu stanovenom príslušným formulárom žiadosti o preplatenie KV.

Dátum podpisu :

Miesto podpisu :

Meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/ oprávnených konať v mene vyššieuvedeného Príjemcu KV*

1.

Meno, priezvisko (tituly) :

podpis v.r. :

* Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera sa podpisuje podľa vnútorného podpisového poriadku Príjemcu KV tak, ako je to uvedené v jeho
výpise z Obchodného registra, v jeho zriaďovacej listine a/alebo v obdobných dokumentoch. V prípade potreby VLOŽTE ĎALŠIE RIADKY a vytlačte
OBOJSTRANNE.
Dátum predloženia Žiadosti o preplatenie KV (nevypĺňajte):

Čestné vyhlásenie o spĺňaní vybraných podmienok oprávnenosti
Príloha č.1 k Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera
Národný projekt:
Operačný program:

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")
Kód projektu v ITMS 2014+:
Výskum a inovácie

Realizátor projektu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99

Hlavná aktivita:
Podaktivita:
Typ odbornej činnosti:

1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch, 2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov
KV_X_YY119
Odvetvie kreatívneho priemyslu:
Oblasť KP

Kód výzvy KV:

Obchodné meno Príjemcu KV

IČO

313000J874

12345678

Referenčné číslo
Žiadosti o KV /
kód žiadateľa o KV

DIČ

KP_X5555_9999

Oprávnený realizátor obchodný názov

14234567890
Kód KV

Oprávnený realizátor

KV_KV_KV_ZZ

TEST_VZOR
IČ DPH
Číslo Zmluvy o
poskytnutí KV

Oprávnený realizátor identifikátor

SK1079617286
KVKV_YYY_KVKV

XXX_ZZZ_YYY_001

Ako oprávnený zástupca/ovia vyššieuvedeného Príjemcu KV týmto čestne vyhlasujem/e, že ku dňu predloženia
tejto Žiadosti o preplatenie KV spĺňame vybrané podmienky oprávnenosti stanovené v bodoch 2.1.2 alebo 2.1.3,
2.1.4 (ak relevantné), 2.1.5, 2.1.6., 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 a 2.1.11, príslušnej Výzvy KV, rovnako, ako v čase
predloženia vyššieuvedenej Žiadosti o KV.

Zároveň týmto česte prehlasujem, že ku dňu predloženia tejto Žiadosti o preplatenie
zvoľte
KV je žiadajúci subjekt :
Dátum podpisu :

Miesto podpisu :

Meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/ oprávnených konať v mene vyššieuvedeného Príjemcu KV*

1.

Meno, priezvisko (tituly) :

podpis v.r. :

* Čestné vyhlásenie sa podpisuje podľa vnútorného podpisového poriadku Príjemcu KV tak, ako je to uvedené v jeho výpise z
Obchodného registra, v jeho zriaďovacej listine a/alebo v obdobných dokumentoch. V prípade potreby VLOŽTE ĎALŠIE RIADKY a
vytlačte OBOJSTRANNE.

Odovzdávací a preberací protokol k výstupom podporeným prostredníctvom KV
Príloha č.2 k Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera
Národný projekt:
Operačný program:

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")
Kód projektu v ITMS 2014+:
Výskum a inovácie
313000J874

Realizátor projektu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99

Hlavná aktivita:
Podaktivita:
Typ odbornej činnosti:

Kód výzvy KV:

1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch, 2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov
KV_X_YY119
Odvetvie kreatívneho priemyslu:
Oblasť KP

PREBERAJÚCI
Obchodné meno Príjemcu KV

IČO

12345678

DIČ

14234567890

TEST_VZOR
IČ DPH

Referenčné číslo / kód žiadateľa o KV

KP_X5555_9999

Kód KV

Číslo zmluvy o poskytnutí KV

KVKV_YYY_KVKV

Dátum ukončenia
platnosti KV

SK1079617286
KV_KV_KV_ZZ
3.25.3333

ODOVZDÁVAJÚCI
Oprávnený realizátor

Obchodné meno Oprávneného realizátora
Oprávnený realizátor - Kód OR

XXX_ZZZ_YYY_001

Oprávnený realizátor -DIČ

9087654321

Zmluva PP-OR uzatvorená dňa
Vzájomné potvrdenie odovzdania a prevzatia
Týmto odovzdávacím a preberacím protokolom vyššieuvedený Oprávnený realizátor (Dodávateľ) dielo/službu, ktoré
boli predmetom vyššieuvedenej Zmluvy PP-OR odovzdáva a vyššieuvedený Príjemca KV (Objednávateľ) predmetné
dielo/služby bez pripomienok a bez výhrad preberá.

Dátum odovzdania a prebratia:

Oprávnená osoba za PREBERAJÚCEHO :
Meno a priezvisko :

..........................................
(podis v.r.)

Miesto odovzdania a prebratia :

Oprávnená osoba za ODOVZDÁVAJÚCEHO :
Meno a priezvisko :

..........................................
(podpis v.r.)

Čestné vyhlásenie preberajúceho - Príjemcu KV

Ako oprávnený zástupca/ovia vyššieuvedeného Príjemcu KV týmto čestne vyhlasujem/e, že odovzdané dielo/
poskytnutá služba vyššieuvedeného oprávneného realizátora, ktorého zhotovenie/ktorej dodanie bolo podporené
vyššieuvedeným kreatívnym voucherom, bolo odovzdané/bola odovzdaná v súlade so skutočnosťami obsiahnutými v
pôvodnom Projekte Žiadateľa/Príjemcu KV tak, ako boli uvedené vo vyššie identifikovanej schválenej Žiadosti o KV a
ako boli súčasťou vyššie identifikovanej Zmluvy PP – OR. Dielo / služba boli odovzdané bez závad a bez
pripomienok Príjemcu KV, spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti definované v príslušnej Výzve KV v bode 2.2, plne
vyhovujú potrebám a zámerom Príjemcu KV, ktorý ich môže a bude využívať v súlade so svojim zámerom a
informáciami uvedenými vo vyššieidentifikovanej Žiadosti o KV a v súlade s podmienkami ku ktorým je viazaný
vyššieidentifikovanou Zmluvou o poskytnutí KV. Príjemca KV týmto protokolom predmetné dielo/a a/alebo
poskytnuté služby od oprávneného realizátora preberá ako schválené zo strany Objednávateľa v zmysle
vyššieidentifikovanej Zmluvy PP-OR.

ako boli súčasťou vyššie identifikovanej Zmluvy PP – OR. Dielo / služba boli odovzdané bez závad a bez
pripomienok Príjemcu KV, spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti definované v príslušnej Výzve KV v bode 2.2, plne
vyhovujú potrebám a zámerom Príjemcu KV, ktorý ich môže a bude využívať v súlade so svojim zámerom a
informáciami uvedenými vo vyššieidentifikovanej Žiadosti o KV a v súlade s podmienkami ku ktorým je viazaný
vyššieidentifikovanou Zmluvou o poskytnutí KV. Príjemca KV týmto protokolom predmetné dielo/a a/alebo
poskytnuté služby od oprávneného realizátora preberá ako schválené zo strany Objednávateľa v zmysle
vyššieidentifikovanej Zmluvy PP-OR.
Dátum podpisu :

Miesto podpisu :

Meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/ oprávnených konať v mene vyššieuvedeného Príjemcu KV*

1.

Meno, priezvisko (tituly) :

podpis v.r. :

* Čestné vyhlásenie sa podpisuje podľa vnútorného podpisového poriadku Príjemcu KV tak, ako je to uvedené v jeho výpise z
Obchodného registra, v jeho zriaďovacej listine a/alebo v obdobných dokumentoch. V prípade potreby VLOŽTE ĎALŠIE RIADKY a
vytlačte OBOJSTRANNE.

