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Prílohy k ŽoPIP
Sken Záverečnej správy s odovzdávacím a preberacím protokolom vo formáte .pdf. Záverečnú správu k realizácii Inovačného 

projektu vypracuje Prijímateľ v spolupráci s Oprávneným riešiteľom. Odovzdávací a preberací protokol k odovzdávanej službe/dielu, 

ktoré boli predmetom plnenia podľa Zmluvy OR podpisuje Prijímateľ a Oprávnený riešiteľ. 

Nepovinná príloha potvrdzujúca vykonané činnosti, môže byť tlačová a/alebo výkresová a/alebo fotografická dokumentácia, 

prípadne aj iná dokumentácia, jednoznačne preukazujúca účel použitia oprávnených výdavkov. V prípade predloženia nepovinnej 

prílohy 1b. Prijímateľ uvedie, že Príloha 1b je neoddeliteľnou súčasťou Záverečnej správy. Táto príloha sa predkladá rovnakým 

spôsobom ako ŽoPIP a to ako príloha e-mailu vo formáte .pdf.

Kópia neuhradenej faktúry OR, vystavenej oprávneným riešiteľom za služby a/alebo dielo, ktoré boli predmetom inovačného 

projektu Prijímateľa v súlade so Zmluvou IP, pričom musia byť v súlade s oprávnenými výdavkami v zmysle súvisiacich právnych 

dokumentov. Sken faktúry OR je označený textom „Súhlasí s originálom“ a podpísaná štatutárnym orgánom Prijímateľa v súlade s 

vnútorným podpisovým poriadkom. 

Hodnota Inovačnej poukážky v 

EUR:
Vyplňte

Výška spolufinancovania z 

vlastných zdrojov

Prijímateľa v EUR:

Vyplňte

Obchodné meno Prijímateľa:

Vyplňte

0

Štatutárny orgán/Fyzická osoba: 0

0

Dňa: PODPIS v. r.: 

Štatutárny orgán/Fyzická osoba:V (miesto podpisu) :

V (miesto podpisu) :

PODPIS v. r.: Dňa: 

Ako oprávnený/í zástupca/ovia vyššie uvedeného Prijímateľa týmto čestne vyhlasujem/e, že odovzdané dielo/poskytnutá služba oprávneného 

riešiteľa, ktorého zhotovenie/ktorej dodanie bolo podporené Inovačnou poukážkou, bolo odovzdané/bola odovzdaná v súlade so skutočnosťami 

obsiahnutými v pôvodnom Inovačnom projekte Žiadateľa/Prijímateľa tak, ako boli uvedené v schválenej ŽoIP a ako boli súčasťou Zmluvy OR. 

Dielo/služba boli odovzdané bez závad a bez pripomienok Prijímateľa, spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti definované vo Výzve a v Príručke, plne 

vyhovujú potrebám a zámerom Prijímateľa, ktorý ich môže a bude využívať v súlade so svojim zámerom a informáciami uvedenými v ŽoIP a v 

súlade s podmienkami ku ktorým je viazaný Zmluvou IP.

V (miesto podpisu) : Štatutárny orgán/Fyzická osoba: 0

0Štatutárny orgán/Fyzická osoba:V (miesto podpisu) :

ŽoPIP podpisujte podľa Vášho vnútorného podpisového poriadku.

PODPIS v. r.: 

Formulár Žiadosti o preplatenie IP

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000I692

Identifikácia Prijímateľa

0

Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP)
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Národný projekt: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - NP ZIVSE

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

Slovenská republika

Kód Výzvy:

Číslo ŽoPIP: ZoPIP_IPCEI_121_0001

Dňa: PODPIS v. r.: 

Dňa: PODPIS v. r.: 

V (miesto podpisu) : Štatutárny orgán/Fyzická osoba: 0

Dňa: 

Dátum uplynutia platnosti 

Inovačnej poukážky:
XX.XX.2022

Celková cena Inovačného projektu 

Príjmateľa v EUR:

Čestné vyhlásenie Prijímateľa o úspešnom ukončení plnenia príslušnej Zmluvy OR a o využiteľnosti plnenia 

poskytnutého Oprávneným riešiteľom



Príloha č.1. k ŽoPIP

IČO:

IČO:

0

Odovzdávajúci (Oprávnený riešiteľ) 

Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným 

prostredníctvom IP

Kód projektu v  ITMS 2014+: 313000I692

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

Slovenská republika

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Národný projekt: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - NP ZIVSE

Kód Výzvy: 0

Číslo ŽoPIP: ZoPIP_IPCEI_121_0001

Záverečná správa

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

Oprávnená osoba za Preberajúceho:Oprávnená osoba za Odovzdávajúceho:

Vzájomné potvrdenie odovzdania a prevzatia predmetných výstupov
Týmto odovzdávacím a preberacím protokolom vyššie uvedený Oprávnený riešiteľ (Dodávateľ/Odovzdávajúci) dielo/službu, ktoré boli 

predmetom vyššie uvedenej Zmluvy OR odovzdáva a vyššie uvedený Prijímateľ (Objednávateľ/Preberajúci) predmetné dielo/službu bez 

pripomienok a bez výhrad preberá. 

0

0

Obchodné meno: 0

Obchodné meno: 0 0

podpis v.r. : podpis v.r. : 

Dňa: Dňa:

Sídlo:

Sídlo:

Preberajúci (Prijímateľ) 

0 0 0 0


