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Potvrdenie o podaní žiadosti o dotáciu/finančného príspevku - návrhu vedeckého projektu
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Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy
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Názov projektu

Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR
ako nový podnikateľský model

Vedúci projektu

Oreský Milan, doc. Ing. PhD.
Pracovisko vedúceho projektu

Obchodná fakulta EU
Vyjadrenie vedúceho projektu
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v podanej žiadosti sú pravdivé a sú v súlade s pravidlami VEGA a s príslušnými rezortnými pokynmi.
Potvrdzujem, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasia s účasťou na riešení projektu, a zároveň vyhlasujem, že nebudem
prekračovať stanovenú ročnú výšku výskumnej kapacity súhrnne na všetkých aktívnych (financovaných) projektoch, na ktorých riešení sa
podieľam. Ako vedúci projektu na dodržiavanie maximálnej ročnej riešiteľskej kapacity upozorním aj všetkých svojich členov riešiteľského
kolektívu a v prípade potreby na základe ich súhlasu uskutočním zmenu týchto údajov v určenom termíne podávania aktualizácií na
nasledujúci rok. Potvrdzujem, že kompletná žiadosť so všetkými prílohami je podaná v on-line systéme e-VEGA. Týmto čestným vyhlásením
som si vedomý/-á následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií.

Dátum

Podpis vedúceho projektu

Stanovisko vedenia organizácie k návrhu projektu a vyjadrenie k možnosti realizácie projektu v danej
organizácii a k účasti riešiteľov z príslušnej organizácie:

V prípade poskytnutia dotácie/finančného príspevku je vysoká škola, resp. príslušná organizácia SAV zodpovedná za to, že pridelené
finančné prostriedky budú efektívne a primerane použité len na výdavky spojené s riešením tohto projektu, a teda nedôjde k ich
neoprávnenému alebo neodôvodnenému čerpaniu.

Súhlasím:

Dátum

doc. Ing. Viera Kubičková, PhD.
prodekan
Obchodná fakulta EU
Meno, priezvisko, funkcia a podpis príslušného funkcionára žiadateľskej
organizácie spolu s odtlačkom pečiatky domovského pracoviska

Vytlačené:

27. 4. 2018 8:59:42

Reg. číslo:
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