EK-4:
UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE
X. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ

TAAHHÜTNAME
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından BTSO Ortaklığı ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ve TÜBİTAK
destekleriyle ile uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek “UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE
X.ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI” KATILIM KOŞULLARI ve EK-1: Kategoriler, Başvuru Koşulları ve Ödül
tutarını içeren tablo, EK.2: Proje Önerisi Yazım Kılavuzu, EK .3- AR-GE PP Proje Önerisi Değerlendirme Formu’nda
belirtilen koşulları dikkatle okuyup anladığımı, Sistemde yer alan kullanıcı bilgilerinizin güncel olduğunu, bireysel ve varsa
ekip üyeleri olarak katılım yükümlülüklerine uyduğumu/zu, Proje önerisinin uygun kategoride yer aldığını, yarışma şartlarını
tümüyle kabul ettiğimi, projemin daha önce ticarileşmediğini, daha önce düzenlenen proje pazarı yarışması etkinliklerinde
yarışmadığını ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, Değerlendirme Kurulu tarafından ödüle layık bulunacak
proje önerisi kapsamında ödülün proje başvurusunda yer alan tüm ekip üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılarak verilmesini
(en geç ödüllerin açıklanmasını müteakip iki hafta içerisinde ödüle hak kazanan her bir ekip üyesince aksi yönde yazılı ve
imzalı muvafakatnamenin Birliğe ibraz edilmediği sürece) kabul ettiğimi, Ödül törenine katılım sağlanacağını, Etkinlik
sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle
düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, Projemin sergilenmesine, herhangi bir araçla umuma
açık hale getirilmesine, kitap haline getirilmesine ve dağıtılmasına, poster sunumlarımın bastırılmasına ve sergilenmesine,
sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, power point sunumlarımın cd haline getirilmesine ve
dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlarla ilgili olarak ücret talep etmeyeceğime,etkinlik boyunca etkinliğin
gerçekleştirildiği bina içerisinde bulunacağımı, poster/sözlü sunum/ Randevu saati görüşmeleri kapsamında ziyaret saatleri
boyunca proje posterimin başında yer alacağımı, Ar-Ge Proje Pazarına göndermiş olduğum tüm proje/projelerin; şahsıma
ve/veya ekibime ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olduğunu, tüm yasal haklarının şahsıma ait olduğuna, diğer taraftan;
aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje önerisi üzerinde hak iddia etmesi durumunda; tüm yasal çerçevede oluşacak
sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu, Ek 3- ARGE PP Proje Önerisi Değerlendirme Formuna 2018’deki eklenen
aşağıdaki sorulara verilen yanıtların doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim.

Kategori Adı

:

Proje Adı

:

Proje Kodu

:

Proje Yöneticisi

:

Üniversite/Firma

:

Bölüm

:

Proje Ekip Üyeleri
(Adı, Soyadı)

:

Adres

:

Tel

:

E-posta

:

Faks :

Proje Yöneticisi Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

Notlar: 1-Kategoriler bazında koşullar, Katılım Koşulları ve Ek1’de belirtilmiştir. 2-Elektronik ortamda proje önerisi yükleyen katılımcıların,
online proje yükleme sistemi tarafından proje bilgilerinin otomatik olarak doldurulduğu halini indirip yazıcı çıktısını alarak yetkili kişi (proje
yürütücüsü) tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra 09.02.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı olarak tarayıcıdan
taratarak, project@butekom.org adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

