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Kontaktná osoba uvedená vo formulári Žiadosti o poskytnutie KV

 

Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len"NPPRKP")
Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000J874
Referenčné číslo žiadosti / Kód žiadateľa o 
kreatívny voucher: KP_X5555_9999 Žiadosť o poskytnutie KV - príloha 

č.

Odvetvie kreatívneho priemyslu Oblasť KP Kód výzvy KV KV_X_YY119

Samostatné vyhlásenia dotknutej osoby určenej ako : KONTAKTNÁ OSOBA                              (vypĺňa sa ako príloha 
č.1A ŽoKV len v prípade, ak kontaktnou osobou nie je osoba, ktorá je zároveň statutárnym zástupcom podniku, resp. samotnou žiadajúcou FO)  

Meno a priezvisko (tituly) : Meno Priezvisko KO
Adresa bydliska :
Dátum narodenia :
tel. kontakt : 421 55 55 55 e-mail : meno.priezviskoKO@gmail.com
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Beriem na vedomie, že Slovenská inovačná a energetická agentúra, IČO: 00002801, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 
Bratislava, ako Prijímateľ NFP v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanovením § 47 ods. 2 a 4 zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je  - v zmysle uvedeného zákona, na účely preukázania vynakladania 
poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na 
Slovensku, Operačný program Výskum a Inovácie, kód ITMS2014+ : 313000J874  -  povinná a  oprávnená : získavať, 
spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa (príjemcu pomoci), štatutárneho orgánu príjemcu pomoci  a cieľovej skupiny 
(účastníkov podujatí, kontaktných osôb a pod), v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska 
aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát 
narodenia, národnosť, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie údaje za 
účelom nevyhnutným na plnenie úloh podľa uvedeného zákona, v zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku na realizáciu NP PRKP, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Ďalej beriem na 
vedomie, že som povinný - o skutočnostiach, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení - informovať všetkých užívateľov služieb a 
účastníkov aktivít, realizovaných v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód 
ITMS2014+ : 313000J874, ktorí sa ich zúčastnia ako zamestnanci podniku,  ktorého som štatutárnym zástupcom, resp. 
podniku, v ktorého mene som vo vzťahu k SIEA určenou kontaktnou osobou.
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miesto podpisu dátum podpisu podpis v.r. 
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Beriem na vedomie, že Slovenská inovačná a energetická agentúra, IČO: 00002801, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 
Bratislava, ako Prijímateľ NFP v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanovením § 47 ods. 2 a 4 zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je  - v zmysle uvedeného zákona, na účely preukázania vynakladania 
poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na 
Slovensku, Operačný program Výskum a Inovácie, kód ITMS2014+ : 313000J874  -  povinná a  oprávnená : vyhotovovať, 
resp. vyžadovať zhotovenie  a archivovať povinnú fotodokumentáciu realizácie aktivít projektu, dokladujúcu účasť 
prihlásených účastníkov aktivít, resp. dokladujúcu existenciu podporených aktivít cieľových skupín projektu (existenciu 
predmetu poskytnutej pomoci).  Povinná archivačná fotodokumentácia účasti/zapojenia sa  fyzických osôb je zhotovovaná 
spôsobom, ktorý neumožňuje identifikáciu záčastnených osôb prostredníctvom zachytenia obrazovej podobizne ich tváre ( 
t.j. -  zhotovujú sa celky, dokladujúce počet prítomných, na ktoých sú účastníci snímaný od chrbta). Ďalej beriem na 
vedomie, že som povinný - o skutočnostiach, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení - informovať všetkých užívateľov služieb a 
účastníkov aktivít, realizovaných v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód 
ITMS2014+ : 313000J874, ktorí sa ich zúčastnia ako zamestnanci podniku,  ktorého som štatutárnym zástupcom, resp. 
podniku, v ktorého mene som vo vzťahu k SIEA určenou kontaktnou osobou. ÁN
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pozn.: Vyššie uvedené povinné vyhlásenie  nie je  poskytnutím súhlasu na zhotovovanie osobných podobizní a/alebo obrazovo-zvukových záznamov, na ktorých je 
prezentovaná identita konkrétnej fyzickej osoby, určených na verejné šírenie. Na udelenie takéhoto - nepovinného - súhlasu  je určené samostatné tlačivo.

V:   


