
Popisné číslo PSČ

Popisné číslo

E-mail: Telefón: 

Názov inovačného projektu:

Typ oprávnených aktivít IP:

IČO: 123456789 DIČ: 123456789

IBAN žiadateľa na preplatenie Inovačnej poukážky: SK12 3456 7890 1234 5678 9012 

Stručný popis projektu a ciele riešenia:

Podkategórie oprávnených aktivít IP:

4. Predmet ŽoIP - Opis inovačného projektu

Korešpondenčná adresa: 

Ulica PSČObec

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným IČ DPH: SK123456789

ZoIP_SK_121_0001

1. Identifikácia oprávneného žiadateľa

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

Hlavná aktivita: 313I69200001 – Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov mimo BSK

Podaktivita: 1. Vytvorenie regionálnych konzultačných centier

Dátum odoslania žiadosti: dátum a čas

Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:  9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

O901234567Titul, Meno, Priezvisko, Titul siea@siea.gov.sk

Titul, Meno, Priezvisko, Titul

3. Kontaktná osoba žiadateľa (poverená komunikáciou vo vzťahu k NP ZIVSE)

ak relevantné, označte X

2. Štatutárny orgán žiadateľa / Fyzická osoba žiadateľa

Národný projekt: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - NP ZIVSE

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000I692

Základná charakteristika žiadateľa: Právnická osoba

Číslo ŽoIP:

Typ odbornej činnosti:
1.3 Poskytovanie poradenstva: výstupom bude poskytovanie poradenstva, zlepšenie inovačných zručností v podnikoch, 

riešenie nedostatku informácií pre realizáciu inovačných aktivít 

Schéma štátnej pomoci de minimis:
Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení neskorších dodatkov 

(schéma pomoci de minimis) - DM – 10/2017   

Kód Výzvy: IP_SK_121

Obchodné meno: Obchodné meno

Adresa sídla podnikania: 

Ulica Obec Kraj

Zmluvu IP podpíše

Titul, Meno, Priezvisko, Titul ak relevantné, označte X



IČO: DIČ: 

1.

2.

3.

6. Vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok účasti v Schéme na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských 

subjektov a klastrov v znení neskorších dodatkov (schéma pomoci de minimis) - DM – 10/2017 

Poskytnutie vyhlásenia

Vyhlasujem, že ku dňu podania ŽoIP od začiatku podnikania, v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  uplynulo viac ako 12 mesiacov . 
Áno, vyhlasujem/e

Vyplňte

SK123456789

Celková cena 

Inovačného projektu 

podľa cenového 

prieskumu:

Vyplňte

123456789123456789 IČ DPH:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto ŽoIP sú úplné, pravdivé a správne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň som 

si vedomý právnych následkov v prípade, že sa preukáže, že čestné vyhlásenie nie je pravdivé.
Áno, vyhlasujem/e

Výška spolufinancovania 

z vlastných zdrojov 

Prijímateľa v EUR a iné 

neoprávnené výdavky 

(napr. DPH, ak 

relevantné)

Obchodné meno

Áno, vyhlasujem/e
Vyhlasujem, že ku dňu podania ŽoIP je sídlo podniku na území SR okrem územia Banskobystrického 

samosprávneho kraja. 

Text povinného vyhlásenia

5. Identifikácia potenciálneho riešiteľa s najnižšou cenovou ponukou/oprávneného riešiteľa

Obchodné meno: 

Vyplňte
Hodnota Inovačnej 

poukážky v EUR:

Východisková situácia, základné parametre riešenia a popis inovatívneho 

produktu/služby:

Spôsob realizácie aktivít projektu, situácia po realizácii projektu a 

udržateľnosť projektu:

Doplňujúce údaje:


