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Tabuľka č. 3 Zoznam výskumných grantov od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) financovaných v období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Názov výskumnej aktivity/projektu

Spolupráca na vzorkování a vyhodnocení dlouhodobých trendu oživení
tatranských ples a jejich koncentrací fosforu v rámci grantového projektu č.
Zmluva o dielo: predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a
odovzdať objednávateľovi dielo -Simulačný model, ktorý bude výsledkom
Projekt pre prax - Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu
Vysoké Tatry

Podnet na
Identifikačné číslo
výskumnú
projektu podľa
spoluprácu (výzva,
zmluvy
kontrakt,
objednávka a pod.)

obj. č.
00170120302

Zmluva o dielo
medzi Regiónom

SPOLU

Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2017

objednávka

Grant (G) /
objednávka (O)

O

Názov
programu, v
rámci ktorého
bola
poskytnutá
podpora

-

Názov inštitúcie, ktorá
podporu poskytla

Biologické centrum AV
ČR

zmluva o dielo

FINAX, o.c.p., a.s.

zmluva o dielo

Región Vysoké Tatry

IČO/
identifikačné
číslo
poskytovateľa

60077344
51306727
42234077

Dátum
podpisu
zmluvy o
poskytnutí
podpory

Rok začiatku
riešenia
projektu

Rok
skončenia
riešenia
projektu

Výška finančných
prostriedkov v
Mena, v ktorej V prípade finančných
kategórii BV
finančné
prostriedkov
prijatých vysokou
prostriedky boli
prijatých zo
školou na jej účet v
poskytnuté
zahraničia prepočet
období od 1.1. do
(EUR, CZK, USD, na EUR (od 1.1.2018
31.12.2018
GBP...)
do 31.12.2018)
(uviesť v eurách v
celých jednotkách)

05.10.2017

2017

2019

EUR

1 240

1 240

27.06.2018

2018

2018

EUR

257

257

25.09.2018

2018

2018

EUR

987

987

2 484

Výška finančných
prostriedkov v
kategórii KV
prijatých vysokou
školou na jej účet v
období od 1.1. do
31.12.2018
(uviesť v eurách v
celých jednotkách)

Priezvisko, meno a tituly
zodpovedného riešiteľa projektu

0 Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc.
0 Virdzek Tomáš, Ing. PhD.
0 Gajdošík Tomáš, Ing. PhD.

#ODKAZ!

Názov fakulty, na ktorej
sa projekt riešil

Fakulta prírodných vied
UMB
Ekonommická fakulta
UMB
Ekonommická fakulta
UMB

Doplňujúce informácie

finančné prostriedky fakturované zo strany UMB na
základe objednávky Biologického centra AV ČR

