
* počet ks

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

POVINNÉ PRÍLOHY k Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera:

Čestné prehlásenie Príjemcu KV o spĺňaní vybraných  podmienok oprávnenosti, ku skutočnostiam vo vzťahu k 

DPH a vo vzťahu k prevzatým výstupom z plnenia Zmluvy PP-OR ( Čestné prehlásenie Príjemcu KV o úspešnej 

realizácii Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV)

Príloha č.01

Príloha č.02
Jeden originál dvojstranne podpísaného Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k výstupom podporeným 

prostredníctvom KV

Adresa umiestnenia na webe / i-nete ZVOĽTE ZVOĽTE

Audiovizuálny záznam ZVOĽTE ZVOĽTE

Screenshots ZVOĽTE ZVOĽTE

Publikácia / katalóg ZVOĽTE ZVOĽTE

Spôsob predloženia v prílohe č.5

Fotodokumentácia (samostatné 

fotografie) 
ZVOĽTE ZVOĽTE

predvyplnené údaje 
Schválená hodnota KV podľa Zmluvy o 

poskytnutí KV (hodnota uvedená na KV)v EUR
predvyplnené údaje 

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

Deklarovaný termín ukončenia plnenia podľa 

Zmluvy PP-OR

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* Stručný popis (ak relevantné) 

Kód Kreatívneho vouchera (KV) predvyplnené údaje Dátum ukončenia platnosti KV predvyplnené údaje 

IČO predvyplnené údaje DIČ predvyplnené údaje IČ DPH predvyplnené údaje 

Oprávnený realizátor - obchodný 

názov 
predvyplnené údaje 

Oprávnený realizátor - identifikátor 

NPPRKP
predvyplnené údaje 

Kód Výzvy KV predvyplnené údaje Odvetvie kreatívneho priemyslu predvyplnené údaje 

Identifikácia Príjemcu KV 

Obchodné meno Príjemcu KV predvyplnené údaje 

Referenčné číslo žiadosti / Kód 

žiadateľa o kreatívny voucher 

(Príjemcu KV)

predvyplnené údaje 
Číslo Zmluvy o poskytnutí pomoci 

de minimis prostredníctvom KV 
predvyplnené údaje 

Kód projektu v  ITMS 2014+ 313000J874

Realizátor NP PRKP / Vykonávateľ 

Schémy pomoci de minimis

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

republika

Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len "NP PRKP")



podpis v.r. 

Dátum :  

podpis v.r. 

Dátum :  

podpis v.r. 

Dátum :  

* 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. TLAČTE OBOJSTRANNE!!!

.......
Meno, priezvisko (tituly) : 

Miesto podpisu  : 

2. 
Meno, priezvisko (tituly) : 

Miesto podpisu  : 

Meno, priezvisko (tituly) : 

Miesto podpisu  : 

Dátum predloženia Žiadosti o preplatenie KV (NEVYPĹŇAJTE ):

Príloha č.03
Jeden originál oprávnenej  faktúry Oprávneného realizátora, súvisiacej s plnením vo vzťahu k realizácii Projektu 

Príjemcu.

Príloha č.04
Výpis z bankového účtu Príjemcu KV, alebo iný doklad preukazujúci úhradu priloženej faktúry Oprávneného 

realizátora (Faktúry OR) 

Príloha č.05
Povinná dokumentácia realizácie Projektu Príjemcu KV v rozsahu stanovenom príslušným formulárom žiadosti o 

preplatenie KV. 

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

1.


