Instrukcja wypełniania raportu ex post dla
projektu zrealizowanego w ramach Programu
Badań Stosowanych
Informacje ogólne:
1.
Raport wypełnia Wykonawca projektu, a w przypadku konsorcjum jego Lider, który jest zobowiązany
do zebrania informacji od poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji i wdrażaniu wyników projektu.
2.
Raport należy wypełnić w formacie xls w formie dostępnej na stronie; nie należy modyfikować komórek np.
dodając kolumny lub wiersze.
3.
Raport należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą poniżej, w przypadku pytań lub wątpliwości należy
skontaktować się z opiekunem projektu.
4.
Arkusz V raportu należy wypełnić jedynie w przypadku, jeśli wdrożenie nastąpiło po złożeniu raportu z
wykorzystania – wskazówki znajdują się w arkuszu II raportu ex post i w poniższej instrukcji .
5.
Raport należy złożyć w formie xls (nie konwertując do formatu pdf) w terminie do 30 dni po upływie pięciu
lat od daty zakończenia realizacji projektu, (tj. daty zgodnej z § 3 ust. 1 Umowy lub zgodnej z Aneksem, w którym
data ta była zmieniana).
6.
Raport w formacie xls należy przesłać mailem na adres raport.pbs@ncbr.gov.pl.
7.
Przesłany raport należy wydrukować i po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela
Wnioskodawcy/Lidera przesłać w formie papierowej na adres NCBR.
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Arkusz I : Dane ogólne + wykonawcy
I. Ogólne dane
Tytuł projektu
1. Należy wpisać pełen tytuł projektu w brzmieniu zawartym w umowie o dofinansowanie projektu.
Numer Umowy
1. Należy wybrać z listy pełen numer umowy projektu w brzmieniu zawartym w umowie o dofinansowanie
projektu.

I.1. Okres raportowania
Data początku okresu raportowania
1.
Data początku raportowania dla raportu ex post to pierwszy dzień po zakończeniu okresu raportowania dla
raportu z wykorzystania wyników. Jest to pierwszy dzień po upływie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu
podanej w § 3 ust. 1 Umowy lub zgodnej z Aneksem, w którym data ta była zmieniana.
2.
Datę należy wpisać w formacie DD-MM-RRRR.
Data końca okresu raportowania
1.
Należy wpisać datę, w której kończy się okres pięciu lat od zakończenia realizacji projektu podanej w § 3
ust. 1 Umowy lub zgodnego z Aneksem, w którym data ta była zmieniana.
2.
Datę należy wpisać w formacie DD-MM-RRRR.
Data sporządzenia raportu
1.
Należy wpisać datę przesłania raportu ex post do NCBR.
2.
Datę należy wpisać w formacie DD-MM-RRRR.
Data złożenia raportu z wykorzystania wyników projektu
1.
Należy wpisać datę przesłania raportu z wykorzystania wyników projektu do NCBR na adres
raport.pbs@ncbr.gov.pl.
2.
Datę należy wpisać w formacie DD-MM-RRRR.

I.2. Kierownik projektu
Imię i nazwisko
1. Należy podać dane dot. kierownika projektu, tj. osoby, która pełniła tę funkcję w czasie realizacji projektu
i przygotowała raport końcowy z projektu. Jeśli kierownik projektu zmieniał się w czasie jego realizacji należy podać
informacje dot. ostatniej osoby, która pełniła tę funkcję.
Nr telefonu kontaktowego
1.
Należy podać aktualny numer telefonu do kierownika projektu tj. osoby, która jako ostatnia pełniła
tę funkcję.
2.
Numer należy podać w postaci 9 cyfr nieoddzielonych spacjami czy myślnikami tj. XXXXXXXXX.
3.
W przypadku podania numeru stacjonarnego należy podać też numer kierunkowy.
E-mail
Należy podać aktualny adres e-mail osoby, która jako ostatnia pełniła tę funkcję.
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I.3. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie raportu i oświadczenie o zgodności informacji
zawartych w raporcie ze stanem faktycznym
Deklaracja
Świadomy odpowiedzialności wynikającej w szczególności z art. 271 kk oświadczam, że informacje zawarte
w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym
1. Dla powyższej deklaracji należy wybrać jedną z opcji pola wyboru: TAK/NIE.
Imię i nazwisko
1. Należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu ex post.
Nr telefonu kontaktowego
1.
Należy podać aktualny numer telefonu do osoby sporządzającej raport.
2.
Numer należy podać w postaci 9 cyfr nieoddzielonych spacjami czy myślnikami tj. XXXXXXXXX.
3.
W przypadku podania numeru stacjonarnego należy podać też numer kierunkowy.
Email
1.
Należy podać aktualny adres e-mail osoby, która sporządziła raport.
Adres przechowywania dokumentacji projektowej
1. Należy podać aktualny adres przechowywania dokumentacji projektowej.

I.4. Podmioty niebędące wykonawcami, a wdrażające rezultaty projektu
Prosimy o uzupełnienie tabeli w punkcie I.4 jeżeli podmioty wdrażające zmieniły się po dacie złożenia raportu
z wykorzystania wyników projektu, a przed datą złożenia raportu ex-post
1.
Należy podać informacje o każdym z podmiotów wdrażających rezultaty projektu i niebędących
wykonawcami projektu. Informacje dot. danego podmiotu powinny znajdować się w kolejnych wierszach.
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Nazwa podmiotu

Należy podać pełną nazwę podmiotu.

NIP

Należy podać NIP w formacie XXX-XXX-XX-XX.

Podmiot prawa polskiego/

Podmiot prawa obcego

Status podmiotu

inny (jaki?)

Należy wybrać jedną z opcji:
1. PODMIOT PRAWA POLSKIEGO
2. PODMIOT PRAWA OBCEGO.

Należy wybrać jedną z opcji:
1. PODMIOT, KTÓRY NABYŁ PRAWA DO REZULTATÓW
PROJEKTU
2. NABYWCA LICENCJI/KNOW-HOW
3. PODMIOT DO KTÓREGO WNIESIONO PRAWA DO
REZULTATÓW PROJEKTU/PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ APORTEM
4. INNY.
Kolumnę inny (jaki?) należy wypełnić tylko w przypadku wybrania
w poprzedniej kolumnie opcji INNY; w pozostałych przypadkach
pole powinno zostać puste.
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Arkusz II: Wdrożenie, dane finansowe, efekty
II.1. Wdrożenie wyników projektu
1.
Czy wyniki projektu zostały wdrożone w okresie po złożeniu raportu z wykorzystania wyników?
Należy wybrać jedną z opcji: Tak/Nie/Zostały wdrożone przed złożeniem raportu z wykorzystania wyników.
W przypadku zaznaczenia opcji TAK, należy wypełnić arkusz V formularza (Rezultaty projektu).
W przypadku zaznaczenia opcji NIE (tj. jeżeli wyniki projektu nie zostały wdrożone, lub zostały wdrożone przed
złożeniem raportu z wykorzystania), arkusz V należy pozostawić pusty.

II.2. Zbiorcze dane finansowe projektu
1.
2.
3.

Dane należy podać w tys. zł.
Należy podać dane zgodne ze stanem sprawozdań finansowych.
Dane należy podać za okres podany w tabeli 1.1. Okres raportowania.

Całkowite nakłady na realizację projektu
(wraz z dofinansowaniem) [tys. zł]

Należy podać realne kwoty wydatkowane na
realizację projektu oraz wdrożenie jego
wyników;
nakłady
te
obejmują
dofinansowanie
oraz
koszty
własne
poniesione na realizację i wdrożenie wyników
projektu.

Całkowite koszty wdrożenia rezultatów
projektu [tys. zł ]

Należy podać realne kwoty wydatkowane na
wdrożenie wyników projektu.

Całkowite przychody ze sprzedaży
rezultatów projektu [tys. zł]

Należy podać całkowitą wartość sprzedaży
netto (bez podatku od towarów i usług)
dot. rezultatów projektu

Całkowity dochód ze sprzedaży
rezultatów projektu [tys. zł]

Należy podać całkowity dochód netto ze sprzedaży
rezultatów projektu.

Całkowity dochód z eksportu rezultatów
projektu [tys. zł] [tys. zł]

Należy podać całkowity dochód ze eksportu
rezultatów projektu.
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II.3 Praktyczne efekty projektu inne niż wdrożenie do działalności.
Tabela dotyczy informacji o szeroko rozumianych praktycznych efektach projektu, innych niż wdrożenie produktu /
usługi do działalności gospodarczej. Prosimy o uwzględnienie także efektów nieplanowanych i niespodziewanych.

“Efekty odnotowane w działalności beneficjenta” proszę zaznaczyć odpowiedź tak/nie dla efektów, które miały
miejsce. W przypadku odpowiedzi "tak" na któreś z pytań, prosimy o opisanie w polu poniżej efektu widocznego
w Państwa działalności (max. 4000 znaków).
W części “Efekty realizacji projektu na zewnątrz organizacji beneficjenta” proszę zaznaczyć odpowiedź tak/nie dla
efektów, które miały miejsce. W przypadku odpowiedzi "tak" na któreś z pytań, prosimy o opisanie w polu poniżej
efektu z uwzględnieniem grupy społecznej, która osiągnęła w jego wyniku korzyść (max. 4000 znaków).
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Arkusz III: Działania podjęte po złożeniu Raportu z Wykorzystania
III.1 Działania podjęte po zakończeniu projektu i złożeniu raportu z wykorzystania wyników projektu
Prosimy zaznaczyć odpowiedź tak/nie dla działań, które beneficjent przeprowadził po złożeniu raportu
z wykorzystania wyników projektu.
W przypadku odpowiedzi “tak” na ostatnie pytanie, prosimy także o udzielenie odpowiedzi na trzy kolejne, które
stanowią uściślenie.

III.2 Sposoby upowszechniania i promocji wyników projektu
Prosimy zaznaczyć odpowiedź tak/nie dla form upowszechniania, które miały miejsce po złożeniu raportu z
wykorzystania wyników projektu. Jeżeli pytania zamknięte nie wyczerpują form upowszechniania, które miały
miejsce w przypadku państwa projektu, proszę wykorzystać ostatnie pole na zamieszczenie opisu podjętych działań
(max 2000 znaków).

III.3. Uzyskane nagrody i wyróżnienia związane z wynikami projektu
1. Należy podać nagrody i wyróżnienia związane w wynikami projektu.
2. Dane należy podać za okres trzech lat, podany w tabeli 1.1. Okres raportowania, wiersz Data końca okresu
raportowania, tj. po złożeniu raportu z wykorzystania.

Typ wyróżnienia

1. Należy wybrać z następujących opcji:
a. KRAJOWE (POLSKA)
b. MIĘDZYNARODOWE (PONADKRAJOWY).

Rok uzyskania nagrody/wyróżnienia

1. Należy wpisać rok przyznania wyróżnienia/nagrody.
2. Należy wpisać w formacie RRRR.

Opis/tytuł

1. Należy opisać rodzaj wyróżnienia.
2. Maksymalny opis powinien zawierać do 600 znaków ze spacjami.
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Arkusz IV: Wskaźniki
1.
Należy podawać wartości wskaźników licząc od początku realizacji projektu.
2.
Dane należy podać wg stanu na dzień zakończenia okresu podanego w tabeli 1.1. Okres raportowania,
wiersz - data końca okresu raportowania.
3.
Należy wpisywać tylko liczby.
Cel
główny na rzecz zwiększenia innowacyjności polskiej
Zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych
gospodarki

wskaźnik
produktu

1. Liczba opracowanych
technologii, procesów i usług w
wyniku realizacji projektu, w tym:

1.1.nowych

1.2.ulepszonych

wskaźnik
rezultatu

1. Należy podać całkowitą liczbę rezultatów
(technologii,
procesów
i
usług)
opracowanych w wyniku projektu
2. Całkowita liczba rezultatów projektu powinna
być równa sumie rezultatów nowych i
1. ulepszonych.
Należy podać ile z podanych w pkt 1. rezultatów to
3. W
przypadku braku należy
technologie/procesy/
usługiwpisać
nowe, 0.
czyli takie, które
nie istniały przed realizacją projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.
1. Należy podać ile z podanych w pkt 1. rezultatów to
technologie/procesy/usługi ulepszone, czyli takie,
które istniały przed realizacją projektu, a w jego
wyniku zyskały nową jakość lub stały się bardziej
efektywne.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

1. Należy podać całkowitą liczbę uzyskanych
(przyznanych)
patentów,
zastrzeżonych
wzorów użytkowych, przemysłowych i znaków
Liczba rozwiązań wypracowanych w
towarowych.
ramach projektu objętych ochroną 2. Całkowita liczba uzyskanych patentów powinna
prawną własności przemysłowej, w
być równa sumie patentów chroniących
tym:
własność przemysłową tylko w Polsce oraz w
innych krajach (poza Polską).
3. W przypadku braku należy wpisać 0.

ochrona prawna o zasięgu
krajowym

1. Należy
podać
liczbę
uzyskanych
(przyznanych) patentów, zastrzeżonych
wzorów użytkowych, przemysłowych i
znaków towarowych, które są chronione
tylko na obszarze Polski.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

ochrona prawna o zasięgu
międzynarodowym

1. Należy podać liczbę uzyskanych (przyznanych)
patentów, zastrzeżonych wzorów użytkowych,
przemysłowych i znaków towarowych, które są
chronione w krajach poza Polską.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.
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wskaźnik
oddziaływania

1. Należy podać całkowitą liczbę produktów/technologii
lub usług, które zostały wdrożone przez w wyniku
realizacji projektu.
2. Przez wdrożenie należy rozumieć:
a. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej
działalności gospodarczej Wykonawcę poprzez
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
uzyskanych
wyników
projektu
(innowacja
produktowa);
b. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników
Liczba praktycznych zastosowań
badań przemysłowych lub prac rozwojowych w celu
(tu wdrożeń) wypracowanych
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej
w ramach projektu, w tym:
innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za
wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac
rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych
badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży);
c. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na
korzystanie z przysługujących Wykonawcy praw
własności przemysłowej w działalności gospodarczej
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
d. wdrożenie w działalności własnej przedsiębiorstwa
(innowacja procesowa).
3. W przypadku braku należy wpisać 0.

u przedsiębiorców będących
konsorcjantami projektu

u podmiotów trzecich
(przedsiębiorcy)

1. Należy wskazać ile wdrożeń nastąpiło u
przedsiębiorców będących konsorcjantami
projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.
1. Należy wskazać ile wdrożeń nastąpiło u
podmiotów trzecich (przedsiębiorcy)
2. W przypadku braku należy wpisać 0

udostępnienie open-source

1. Należy wskazać ile wdrożeń nastąpiło poprzez
udostępnienie open-source
2. W przypadku braku należy wpisać 0

inne

1. Należy wskazać ile wdrożeń nastąpiło. 2.
2. W przypadku braku należy wpisać 0
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Liczba wspólnych przedsięwzięć
realizowanych po zakończeniu
projektu (projekty krajowe i
wskaźnik międzynarodowe, współpraca na
rezultatu podstawie zawartych umów i
porozumień między podmiotami) dotyczy wyłącznie zaangażowanych
zespołów badawczych, w tym:

współpraca między jednostkami
naukowymi realizującymi
projekty

1. Należy podać całkowitą liczbę wspólnych
przedsięwzięć/projektów realizowanych po
zakończeniu projektu, a więc tylko w okresie, którego
dotyczy raport (nie od początku realizacji projektu).
2. Przez przedsięwzięcie należy rozumieć projekty
krajowe i międzynarodowe, współpraca na
podstawie zawartych umów i porozumień między
podmiotami. Współpraca/projektu powinny dotyczyć
innego zagadnienia niż projekt, którego dotyczy
raport.
3. Całkowita współpraca powinna być równa sumie
projektów realizowanych w poniższych
kategoriach.
4. W przypadku braku należy wpisać 0.
1. Należy podać liczbę projektów realizowanych po
zakończeniu projektu, którego dotyczy raport, a
realizowanych przez przynajmniej dwie
jednostki realizujące projekt.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

1. Należy podać liczbę projektów realizowanych po
zakończeniu projektu, którego dotyczy raport, a
współpraca między jednostką
realizowanych przez przynajmniej jedną jednostkę
naukową a przedsiębiorstwem
realizującą projekt i jednego przedsiębiorcę, będącego
realizującymi projekty
jego wykonawcą (członkiem konsorcjum).
2. W przypadku braku należy wpisać 0.
współpraca
przedsiębiorcami
projekty

1. Należy podać liczbę projektów realizowanych po
zakończeniu projektu, którego dotyczy raport, a
między
realizowanych przez przynajmniej dwóch
realizującymi
przedsiębiorców realizujących projekt.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

Cel
szczegółowy
Wzmocnienie potencjału jednostek
naukowych w realizacji badań stosowanych
Liczba recenzowanych publikacji
prezentujących wyniki badań
wskaźnik
uzyskanych w ramach projektu w
produktu
renomowanych czasopismach o
zasięgu międzynarodowym

Należy podać liczbę wszystkich recenzowanych
publikacji opublikowanych w międzynarodowych
czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism
MNISW (lista z dnia 31 lipca 2019 r.) lub na listach
Journal Citation Index. W przypadku braku należy
wpisać 0.
1.

Liczba prac inżynierskich,
magisterskich, doktorskich,
wskaźnik
habilitacyjnych i profesur opartych
rezultatu
na wynikach badań uzyskanych w
ramach projektu, w tym:

1. Należy podać całkowitą liczbę uzyskanych stopni
i tytułów naukowych będących wynikiem
realizacji projektu
2. Całkowita liczba uzyskanych stopni i tytułów
naukowych powinna być równa sumie
poniższych kategorii.
3. W przypadku braku należy wpisać 0.

prace inżynierskie

1. Należy podać liczbę prace inżynierskie opartych
na wynikach projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.
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prace magisterskie

1. Należy podać liczbę prace magisterskich opartych
na wynikach projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

stopnie doktorskie

1. Należy podać liczbę nadanych stopni
doktorskich uzyskanych dzięki wynikom
projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

habilitacje

1. Należy podać liczbę nadanych stopni doktora
habilitowanego uzyskanych dzięki wynikom
projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

profesury

1. Należy podać liczbę nadanych tytułów
profesora uzyskanych dzięki wynikom projektu.
2. W przypadku braku należy wpisać 0.

wskaźnik Liczba nowych naukowców
rezultatu realizujących projekt

1. Należy podać liczbę etatów badawczych utworzonych
w wyniku i w czasie realizacji projektu. W ramach
wskaźnika wykazywać należy pracowników naukowobadawczych, stanowiących jedną z grup personelu
B+R, zdefiniowanych jako specjaliści zajmujący się
pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy,
wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także
kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi.
2. Liczba
pracowników
naukowo-badawczych
wykazywana jest w ekwiwalencie pełnego czasu pracy
(EPC), zgodnie z metodologią GUS. Jeden ekwiwalent
pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok
poświęcony na działalność B+R. Etaty częściowe
podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do
pełnych jednostek.
3. W przypadku braku należy wpisać 0.
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Udział młodych naukowców ze
wskaźnik
stopniem doktora wśród zespołów
produktu
badawczych realizujących projekt

1. Należy wykazać procentowy udział młodych
naukowców ze stopniem doktora wśród zespołu
badawczego realizującego projekt.
2. Zgodnie z poniższą definicję młody naukowiec - osoba
prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w
roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych
na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta
przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym
urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim,
urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,
udzielonych na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub
świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością
do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą
rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki
finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez
okres odpowiadający czasowi przebywania na tych
urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub
świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie
przekroczyć dwóch lat.
3. W przypadku braku należy wpisać 0.
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Arkusz V: Rezultaty wdrożenia
Prosimy o uzupełnienie tabel zawartych w arkuszu V, jeżeli wdrożenie nastąpiło po dacie złożenia raportu
z wykorzystania wyników projektu, a przed datą złożenia niniejszego raportu ex-post (tj. jeśli na pytanie II.1 tego
formularza odpowiedzieli Państwo "tak").

V.1. Ogólna charakterystyka rezultatów projektu
Dla każdego z rodzaju rezultatu wymienionych w pierwszej kolumnie należy wybrać czy wystąpił on w projekcie,
którego dotyczy raport. Należy wybrać opcję TAK - jeśli wystąpił lub NIE – jeśli nie wystąpił.

V.2. Opis wdrożenia/praktycznego zastosowania wyników projektu
1.
2.

Należy opisać sposób oraz efekty wdrożenia wyników projektu.
Opis powinien liczyć max. 4000 znaków.

V.3 Skutki wdrożenia w zakresie modelu biznesowego
1.
Należy opisać skutki wdrożenia tylko dla przedsiębiorstw będących jednocześnie wykonawcami
projektu i wdrażających jego rezultatu, tzn. wymienionych w tabeli 3.1 Wykonawcy, a w wierszu Czy wykonawca
wdrażał rezultaty projektu wybrano opcję TAK. Jeśli wdrożenie nastąpiło w firmie innej niż wykonawca projektu
należy w wybrać opcję NIE DOTYCZY
2.
Przez model biznesowy należy rozumieć sposób działania przedsiębiorstwa wyrażający się poprzez
system założeń, pojęć i zależności między firmami i pozwalający opisać (zamodelować) w przybliżony sposób
rzeczywistości biznesową danego przedsiębiorstwa. Np. model biznesowy danej firmy to informacja: skąd firma
bierze środki na utrzymanie, co sprzedaje, komu sprzedaje produkty/usługi i kiedy uznaje, że osiągnęła sukces.
Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej.
Powinien odpowiadać na pytania: Co firma będzie robić? Jaki są jej podstawowe zasoby i
kompetencje? W jaki sposób zasoby i kompetencje są skonfigurowane w praktyce codziennego działania?
3.
W przypadku odpowiedzi "tak" na któreś z powyższych pytań, proszę opisać zmianę w max 400 znakach.
W opisie należy rozwinąć i uzasadnić wybór opcji wybranej w powyższych punktach.
Przykładowo:
a.
jeżeli wdrożenie wpisywało się w model biznesowy beneficjenta należy wpisać i uzasadnić w jakiej
mierze się w niego wpisywało i w jakim zakresie, jak wiązało się ono z koncepcją strategiczną podmiotu i jej
praktyczną realizacją.
b.
Jeżeli wdrożenie wpłynęło na model biznesowy beneficjenta lub jego zmianę należy przedstawić w jakim
zakresie doszło do zmiany i jakie były jej skutki, w tym m.in.: jak wpłynęło na relacje pomiędzy uczestnikami
rynku, zmianę ról, potencjalne korzyści.
3.
Opis powinien zawierać max. 400 znaków ze spacjami i interpunkcją.
4.
Jeśli wdrożenie nastąpiło w firmie innej niż wykonawca projektu należy wpisać NIE DOTYCZY.
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V.4 Źródła finansowania prac wdrożeniowych
1. Dla każdego wymienionego źródła finansowania wdrożenia należy wybrać jedną opcję:
a. TAK- jeśli finansowało ono wdrożenie

b. NIE - jeśli nie zostało wykorzystane do finansowania wdrożenia.
V.5. Produkty, usługi lub procesy będące rezultatem realizacji projektu
1.
Należy podać informacje o produktach, usługach lub procesach, które powstały w wyniku realizacji
projektu.
2.
Każdy rezultat (produkt/usługa/proces) należy opisać w oddzielnej kolumnie, a w kolejnych wierszach
udzielić szczegółowych informacji na jego temat wg poniższych pytań:

Kategoria [produkt/usługa/proces]

Należy
1.
2.
3.

wybrać jedną z opcji:
PRODUKT
USŁUGA
PROCES.

Nazwa

Należy wpisać nazwę rezultatu.

Krótki opis

1. Należy opisać ww. rezultat.
2. Opis powinien liczyć max. 600 ze spacjami.

1. Jeśli w wierszu Kategoria produktu wybrano PROCES,
należy podać oszacowaną wartość oszczędności lub
zysku uzyskaną dzięki wprowadzeniu tego procesu.
2.
Wartość należy podać dla pierwszego roku raportowania
Oszacowanie wartości uzyskanego efektu
tj. stan na dzień w rok po zakończeniu realizacji
ekonomicznego w I roku okresu raportowania [
projektu.
w tys. zł] (dotyczy innowacji procesowych)
3. Wartość należy podać w tys. zł.
4. Jeśli w wierszu Kategoria produktu wybrano PRODUKT
lub USŁUGA, należy wpisać NIE DOTYCZY.

Oszacowanie wartości uzyskanego efektu
ekonomicznego w II roku okresu raportowania
[ w tys. zł] (dotyczy innowacji procesowych)

Oszacowanie wartości uzyskanego efektu
ekonomicznego w III roku okresu raportowania
[ w tys. zł] (dotyczy innowacji procesowych)

1. Jeśli w wierszu Kategoria produktu wybrano PROCES,
należy podać oszacowaną wartość oszczędności lub
zysku uzyskaną dzięki wprowadzeniu tego procesu.
2. Wartość należy podać dla drugiego roku raportowania
tj. stan na dzień w dwa lata po zakończeniu realizacji
projektu.
3. Wartość należy podać w tys. zł.
4. Jeśli w wierszu Kategoria produktu wybrano PRODUKT
lub USŁUGA, należy wpisać NIE DOTYCZY.
1. Jeśli w wierszu Kategoria produktu wybrano PROCES,
należy podać oszacowaną wartość oszczędności lub
zysku uzyskaną dzięki wprowadzeniu tego procesu.
2. Wartość należy podać dla drugiego roku raportowania
tj. stan na dzień w dwa lata po zakończeniu realizacji
projektu.
3. Wartość należy podać w tys. zł.
4. Jeśli w wierszu Kategoria produktu wybrano PRODUKT lub
USŁUGA, należy wpisać NIE DOTYCZY.
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Produkt/usługa/proces: nowy/ulepszony

Innowacja na
skalę światową

Stopień
innowacyjności

Innowacja na skalę rynku,
na którym oferowany jest
produkt
Innowacja na skalę
jednostki wdrażającej
Brak innowacji

Uzasadnienie stopnia innowacyjności opisowe
Komercjalizacja samodzielna

Komercjalizacja bezpośrednia

Sprzedaż wyników prac B+R

Należy wybrać jedną z opcji:
1. NOWY – jeśli rezultat nie istniał przed realizacją
projektu,
2. ULEPSZONY – jeśli rezultat istniał przed realizacją
projektu, a w czasie jego realizacji zostały
poprawione jego parametry, efektywność etc.
1.

Należy wybrać jeden z rodzajów innowacyjności, który
najlepiej określa poziom innowacyjności danego
rezultatu projektu.
2.
Należy wybrać jedną z opcji:
a.
INNOWACJA NA SKALĘ ŚWIATOWĄ
b.
INNOWACJA NA SKALĘ RYNKU, NA KTÓRYM
OFEROWANY JEST PRODUKT
c.
INNOWACJA NA SKALĘ JEDNOSTKI WDRAŻAJĄCEJ
d. BRAK INNOWACJI
3.
Wyboru należy dokonać przez zaznaczenie
odpowiedniej opcji.
1. Należy przedstawić uzasadnienie wypranego w polu
Stopień innowacyjności, poziomu innowacyjności.
2. Opis powinien liczyć max. 600 ze spacjami.
Należy wybrać jedną z opcji: TAK/NIE
Należy wybrać jedną z opcji: TAK/NIE

Licencja wyłączna

1. Należy podać liczbę licencji wyłącznych udzielonych
unikalnym podmiotom.
2. W przypadku braku udzielenia licencji wyłącznej należy
wpisać 0.

Licencja niewyłączna

1. Należy podać liczbę licencji niewyłącznych udzielonych
unikalnym podmiotom.
2. W przypadku braku udzielenia licencji niewyłącznej
należy wpisać 0.

Udzielenie
licencji na Licencja pełna
wyniki
prac B+R

1. Należy podać liczbę licencji pełnych udzielonych
unikalnym podmiotom.
2. W przypadku braku udzielenia licencji pełnej należy
wpisać 0.

Licencja ograniczona

1. Należy podać liczbę licencji ograniczonych udzielonych
unikalnym podmiotom.
2. W przypadku braku udzielenia licencji ograniczonej
należy wpisać 0.

Licencja otwarta

1. Należy podać liczbę licencji otwartych będących
wynikiem projektu.
2. W przypadku braku licencji otwartej należy
wpisać 0.
1.

typ licencji CC (jeśli dotyczy
2.

Należy wpisać typ konkretnej licencji CC, na której
oferowany jest produkt np.: BY SA, BY NC ND itp.
(https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creativecommons/).
Jeśli nie było takiej licencji należy wpisać NIE
DOTYCZY.
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Utworzenie spółki (Tak/Nie)

Należy wybrać jedną z opcji: TAK/NIE.

Komercjalizacja pośrednia

Transfer praw własności intelektualnej do
Należy wybrać jedną z opcji: TAK/NIE.
spółki (Tak/Nie)
(Tak/Nie)
Inna
forma
komercj
alizacji
pośredni Jaka? (jeśli dotyczy)
ej

Należy wybrać jedną z opcji: TAK/NIE.
Jeśli wybrano opcję:
1. TAK – należy opisać formę komercjalizacji pośredniej,
która została zastosowana; opis powinien liczyć max.
600 ze spacjami.
2. NIE – należy wpisać NIE DOTYCZY

V.6. Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe
1.
Należy wskazać wszystkie zgłoszenia patentowe (lub patenty), wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, znaki towarowe które były wynikiem realizacji projektu.
2.
Dane należy podać oddzielnie dla każdego zgłoszonego patentu, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego i znaku towarowego.
3.
Dane należy podać za okres, podany w tabeli 1.1., wg stanu na dzień zakończenia okresu
podanego w tabeli 1.1. Okres raportowania, wiersz Data końca okresu raportowania.
4.
W przypadku braku zgłoszeń patentowych etc. należy w pierwszym wierszu w pozycji Patent
(nazwa) wpisać NIE DOTYCZY.
Tytuł
Należy wpisać tytuł/ nazwę wynalazku lub zgłoszenia.
Forma ochrony własności prawnej
Należy wybrać formę ochrony własności prawnej.
Numer identyfikacyjny
Należy podać numer patentu lub zgłoszenia (jeśli dotyczy).
Opis:
1.
Należy przedstawić, krótki opis patentu/zgłoszenia patentowego.
2.
Opis powinien liczyć max. 600 znaków ze spacjami
Status:
Należy wybrać jedną z opcji:
1.
WNIOSEK ZGŁOSZONY
2.
PATENT UZYSKANY
3.
WNIOSEK ODRZUCONY
Obszar ochrony patentowej
Należy zaznaczyć właściwy obszar ochrony patentowej.
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