
Odvetvie kreatívneho priemyslu:

* 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.

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

1. Meno, priezvisko (tituly) : podpis v.r. : 

Ako oprávnený zástupca/ovia  Príjemcu KV týmto čestne vyhlasujem/e, že ku dňu nadobudnutia účinnosti 
vyššieuvedenej Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, uzatvorenej 
medzi  SIEA a vyššieuvedeným Príjemcom KV, nedošlo k žiadnym zmenám údajov, ktoré vyššieuvedený 
Príjemca KV uviedol v rámci prílohy č. 3 jeho schválenej Žiadosti o KV, ktorou je Vyhlásenie na kvalifikovanie 
sa ako MSP. 

Dátum podpisu : Miesto podpisu : 

Oprávnený realizátor - 
obchodný názov 

Oprávnený realizátor
Oprávnený 
realizátor - 
identifikátor 

XXX_ZZZ_YYY_001

Obchodné meno Príjemcu KV TEST_VZOR
Referenčné číslo Žiadosti o KV /                     
kód žiadateľa o KV

KP_X5555_9999 číslo Zmluvy o poskytnutí 
KV

KVKV_YYY_KVKV

IČO 12345678 14234567890 IČ DPH SK1079617286DIČ

Realizátor projektu: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99, Slovenská 
Hlavná aktivita: 1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch, 2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
Podaktivita: 1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu 
Typ odbornej činnosti: B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov
Kód výzvy KV: KV_X_YY119 Oblasť KP

Čestné vyhlásenie ku kvalifikovaniu sa ako MSP 

Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NPPRKP")
Operačný program: Výskum a inovácie Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874



Odvetvie kreatívneho priemyslu:

* 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.

Referenčné číslo Žiadosti o KV /                     
kód žiadateľa o KV

KP_X5555_9999 číslo Zmluvy o poskytnutí 
KV

KVKV_YYY_KVKV

IČO 12345678 DIČ 14234567890 IČ DPH

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

1. Meno, priezvisko (tituly) : podpis v.r. : 

Ako oprávnený zástupca/ovia  Príjemcu KV týmto čestne vyhlasujem/e, že ku dňu nadobudnutia účinnosti 
vyššieuvedenej Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, uzatvorenej 
medzi  SIEA a vyššieuvedeným Príjemcom KV, nedošlo k žiadnym zmenám údajov, ktoré vyššieuvedený 
Príjemca KV uviedol v rámci prílohy č. 4 jeho schválenej Žiadosti o KV, ktorou je žiadateľom/ príjemcom KV  
vypracovaný Test podniku v ťažkostiach. 

Dátum podpisu : Miesto podpisu : 

Oprávnený realizátor - 
obchodný názov 

Oprávnený realizátor
Oprávnený 
realizátor - 
identifikátor 

XXX_ZZZ_YYY_001

Obchodné meno Príjemcu KV TEST_VZOR

SK1079617286

Realizátor projektu: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 27, 827 99, Slovenská 
Hlavná aktivita: 1 Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch, 2 Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
Podaktivita: 1.2 Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov kreatívneho priemyslu 
Typ odbornej činnosti: B.2 Implementácia mechanizmu poskytovania kreatívnych voucherov
Kód výzvy KV: KV_X_YY119 Oblasť KP

Čestné vyhlásenie k statusu : podnik NIE JE v ťažkostiach

Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NPPRKP")
Operačný program: Výskum a inovácie Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874


