RAPORT OKRESOWY/KOŃCOWY1
NR
z realizacji przedsięwzięcia pt.
w ramach Programu BroTech
ZA OKRES

OD

DO

1. DANE BENEFICJENTA
Nazwa
Jednostki naukowej/
Przedsiębiorstwa2
Adres
Telefon

Fax

2. DANE O PRZEDSIĘWZIĘCIU W ZAKRESIE TRANSFERU TECHNOLOGII
Tytuł przedsięwzięcia
Nr umowy
Data rozpoczęcia realizacji
przedsięwzięcia (zgodnie z umową)

Data zakończenia realizacji
przedsięwzięcia (zgodnie z umową)

3. OPIS USŁUG DORADCZYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ BROKERA TECHNOLOGII
- …(nazwa brokera technologii)…

L.P.

1
2

Nazwa zadania**
Rodzaj
zrealizowanego w ramach
usługi doradczej *
usługi

Krótki opis prac wykonanych w toku realizacji
poszczególnych zadań

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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4. OPIS USŁUG DORADCZYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ INNYCH
USŁUGODAWCÓW (jeśli dotyczy)
L.P.

Rodzaj
usługi doradczej *
/nazwa usługodawcy**

Nr/ Nazwa zadania
zrealizowanego
w ramach usługi

Krótki opis prac wykonanych w toku realizacji
poszczególnych zadań (ze wskazaniem daty
realizacji usługi)

/

/

/
* Rodzaj usługi doradczej – dotyczy usług doradczych dofinansowywanych ze środków Programu BroTech,
zgodnie z Regulaminem I konkursu Programu BroTech – Rozdz. 1,- Słownik pojęć, ust. 5, obejmujących:
a) usługi związane z transferem technologii;
b) doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej i obrotu tymi prawami,
c) doradztwo w zakresie umów licencyjnych
** Nazwa usługodawcy – podać nazwę usługodawcy, który oprócz brokera technologii realizuje usługi
doradcze, komplementarne względem usług brokera technologii, dofinansowywane ze środków Programu.

5. SPRAWOZDANIE
Sumaryczny opis rezultatów osiągniętych w ramach realizacji przedsięwzięcia transferu technologii,
z omówieniem znaczenia zadań zrealizowanych w ramach usług doradczych świadczonych przez Brokera
technologii i innych usługodawców (jeśli dotyczy) (nie więcej niż 3 str. A4).

Formy upowszechniania wyników realizacji przedsięwzięcia

Informacja o zawartej umowie (ach) transferu technologii będących wynikiem realizacji
przedsięwzięcia ze wsparciem doradczym

Uwaga: Do raportu końcowego należy dołączyć kopię wszystkich umów zawartych w ramach
Programu BroTech.
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6. ZESTAWIENIE KOSZTÓW – wypełnić w raporcie końcowym
L.P.

Rodzaj
usługi

Nr/Nazwa
zadania

Koszty kwalifikowane zakupu usług doradczych [zł]
a) zrealizowanych
samodzielnie przez
Brokera technologii

b) zleconych przez
Brokera technologii
podmiotom trzecim #

Razem
Całkowite koszty kwalifikowane (suma a +suma b) ##

Kwota niewykorzystanego dofinansowania###

# Koszty usług doradczych świadczonych przez innych usługodawców, których głównym przedmiotem
działalności jest doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej i obrotu tymi prawami i/lub
doradztwo w zakresie umów licencyjnych, nie może przekroczyć 35% wartości dofinansowania przyznanego
Beneficjentowi na zakup usług doradczych, zgodnie z Regulaminem I konkursu Programu BroTech
– Rozdz. 2, ust 3 c).
## Całkowite koszty kwalifikowane usług doradczych są sumą kosztów kwalifikowanych zakupu tych usług od
brokera technologii i innych usługodawców (jeśli zakupy takie zostały dokonane w ramach przyznanego
Beneficjentowi dofinansowania).
### Kwota niewykorzystanego dofinansowania, stanowi różnicę pomiędzy przyznanym dofinansowaniem,
określonym w umowie o dofinansowanie, zawartej pomiędzy Centrum a Beneficjentem, a całkowitymi kosztami
kwalifikowanymi, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających wydatki Beneficjenta na zakup usług
doradczych. Kwota niewykorzystanego dofinansowania podlega zwrotowi na konto Centrum.
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7. ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW W REALIZACJI/ZREALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA3
Z WNIOSKIEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
Czy dokonane zakupy usług doradczych są zgodne z umową ?
Jeśli zaznaczono NIE, tzn. w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły
odstępstwa od ustaleń zawartych w umowie, należy poniżej wskazać, jakie są
to odstępstwa, podać ich przyczyny, wymienić podjęte lub planowane
działania naprawcze, określić wpływ na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia
i osiągnięcie planowanych rezultatów, w postaci zawarcia przez Beneficjenta
umowy transferu technologii.

TAK

NIE

Rodzaj usługi doradczej:
Wykonawca usługi doradczej4:
Odstępstwo:
Przyczyna:
Działania naprawcze:
Wpływ na rezultaty realizowanego przedsięwzięcia transferu technologii:
Rodzaj usługi doradcze :
Wykonawca usługi doradczej5 :
Odstępstwo:
Przyczyna:
Działania naprawcze:
Wpływ na rezultaty realizowanego przedsięwzięcia transferu technologii:

3

Niepotrzebne skreślid (zgodnośd postępów w realizacji przedsięwzięcia jest oceniana w raporcie okresowym,
zaś zgodnośd zrealizowanego przedsięwzięcia jest oceniana w raporcie koocowym)
4
Broker technologii lub podmiot trzeci, w zakresie usług doradczych zlecanych przez Brokera, zgodnie
z Regulaminem Programu BroTech – Rozdz. 2, ust 3, pkt. c).
5
Broker technologii lub podmiot trzeci, w zakresie usług doradczych zlecanych przez Brokera, zgodnie
z Regulaminem Programu BroTech – Rozdz. 2, ust 3, pkt. c).
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Czy dokonane przez Beneficjenta zakupy usług doradczych zapewniają
postęp w realizacji przedsięwzięcia transferu technologii/ doprowadziły
do zrealizowania celu(ów) przedsięwzięcia w postaci zawarcia przez
Beneficjenta umowy transferu technologii 6?
Jeśli zaznaczono NIE, tzn. w ciągu okresu sprawozdawczego zakupy usług
doradczych nie przyczyniły się do postępu w realizacji procesu transferu/
nie doprowadziły do zawarcie umowy transferu technologii7, należy poniżej
ocenić poziom ryzyka/podać przyczyny8 niezrealizowania celu (ów)
przedsięwzięcia?

TAK

NIE

Rodzaj usługi doradczej:
Wykonawca usługi doradczej9 :
Krótki opis zrealizowanej usługi doradczej :
Ocena wykonania usługi doradczej pod względem zakresu i znaczenia zadań zrealizowanych w ramach usługi i
ich wpływu na osiągnięcie celu w postaci zawarcia umowy transferu technologii ([%]/uzasadnienie )
Koszty na zakup usługi doradczej :
Ocena stopnia wykorzystania poprzez zakup usługi doradczej kwoty dofinansowania przyznanego przez Centrum
([%]/uzasadnienie)
Rodzaj usługi doradczej:
Wykonawca usługi doradczej10 :
Krótki opis zrealizowanej usługi doradczej:
Ocena wykonania usługi doradczej pod względem zakresu i znaczenia zadań zrealizowanych w ramach usługi i
ich wpływu na osiągnięcie celu w postaci zawarcia umowy transferu technologii ([%]/uzasadnienie )
Koszty na zakup usługi doradczej :
Ocena stopnia wykorzystania, poprzez zakup usługi doradczej, kwoty dofinansowania przyznanego przez
Centrum ([%]/uzasadnienie)

8. CZY DALSZE PROWADZENIE PRAC PROWADZI DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH
WYNIKÓW?
Tak

Nie

6

Niepotrzebne skreślid (postępy w realizacji przedsięwzięcia są oceniane w raporcie okresowym, zaś
zrealizowanie celu(ów) przedsięwzięcia w postaci zawarcia przez Beneficjenta umowy transferu technologii jest
oceniane w raporcie koocowym.
7
Niepotrzebne skreślid (stosownie do tego, czy ocena dotyczy raportu okresowego, czy też ocena dotyczy
raportu koocowego).
8
Niepotrzebne skreślid (stosownie do tego, czy ocena dotyczy raportu okresowego, czy też ocena dotyczy
raportu koocowego).
9
Broker technologii lub podmiot trzeci, w zakresie usług doradczych zlecanych przez Brokera, zgodnie
z Regulaminem Programu BroTech – Rozdz. 2, ust 3, pkt. c).
10
Broker technologii lub podmiot trzeci, w zakresie usług doradczych zlecanych przez Brokera, zgodnie
z Regulaminem Programu BroTech – Rozdz. 2, ust 3, pkt. c).
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9. AUTORYZACJA
Data
Imię i nazwisko osoby
reprezentującej Beneficjenta
Podpis

10. PODPISY I PIECZĘCIE

Data i podpis osoby reprezentującej Beneficjenta

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za część
finansową raportu

11. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA RAPORTU - wypełnia NCBiR
Data złożenia raportu
Imię i nazwisko pracownika
NCBiR przyjmującego raport
Podpis
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