RAPORT
z wykorzystania wyników projektu realizowanego
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

A. INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer umowy
Data podpisania umowy
Tytuł projektu
Uzyskany poziom gotowości technologii
Okres realizacji projektu

od

DD.MM.RRRR

do

Nakłady poniesione na rozwój projektu
wydatkowane po złożeniu raportu
końcowego (w zł.)
W tym finansowane z innych środków NCBR
np. w ramach wsparcia komercjalizacji
(w zł.)
B. INFORMACJE O WYKONAWCY
Status w projekcie
Wykonawca /
Lider konsorcjum
Adres Wykonawcy /
Lider konsorcjum
Współwykonawca 1
Współwykonawca 2

Nazwa podmiotu

Współwykonawca …
C. PYTANIA Z ZAKRESU KRYTERIÓW EWALUACYJNYCH
1. Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji projektu?
Proszę wymienić jeśli wystąpiły i wskazać sposób ich rozwiązania:

2. Czy wybrane rozwiązania okazały się odpowiednie?

TAK

NIE

Komentarz:
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DD.MM.RRRR

3. Jak Wykonawca ocenia możliwości rozwoju powstałych efektów projektu?
Proszę opisać ocenę możliwości rozwoju:
4. Czy powstałe efekty projektu są trwałe, długookresowe?

NIE

TAK
Komentarz:
5. Czy efekty projektu są odczuwalne po jego zakończeniu?

TAK

NIE

Jeśli tak, to w jakim stopniu i dla kogo?
Proszę opisać wpływ efektów projektu i wymienić podmioty, dla których są odczuwalne efekty projektu:

6. W jakiej dziedzinie osiągnięto najwyższy postęp technologiczny w porównaniu z najbardziej innowacyjnymi
rozwiązaniami krajowymi /zagranicznymi?
Proszę wymienić dziedzinę i porównać osiągnięte efekty do wiodących osiągnięć krajowych i zagranicznych:
7. Do jakich badań (zakres badań) wykorzystano aparaturę naukowo - badawczą zakupioną/wytworzoną
w ramach projektu?
Proszę wymienić zakres zrealizowanych badań:
8. Czy wyniki projektu były prezentowane/przedstawiane przez Wykonawcę podczas konferencji, wystaw itp.?

NIE

TAK

Jeśli tak, proszę wymienić tytuł konferencji, datę, miejsce, tytuł wystąpienia, referatu:
9. Czy prezentowane wyniki/efekty projektu uzyskały nagrody/wyróżnienia?

TAK

NIE

Komentarz (proszę wymienić nagrody/wyróżnienia, termin otrzymania) :
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D. OSIĄGNIĘTE EFEKTY ORAZ INFORMACJE O WDROŻENIU WYNIKÓW BADAŃ
(działań wykonanych po zakończeniu projektu)
1. Informacja o powiązaniu efektów projektu ze strategią innowacyjną, krajowymi programami ramowymi lub
innymi programami.
Opis:

2. Czy powstałe efekty projektu wpisują się w strategię i plany rozwoju ministerstw zainteresowanych
wynikami zrealizowanego projektu, jeżeli strategię i plany były przywołane we wniosku o finansowanie
projektu.

NIE

TAK

Jeśli tak, wymień strategie i plany rozwoju, podając zrealizowane cele w nich zawarte:

3. Czy realizacja projektu przyczyniła się do powstania przedsiębiorstw innowacyjnych, firm spin-off, itp.
(podaj nazwy przedsiębiorstw lub firm).

NIE

TAK
4. Czy wdrożono wyniki projektu

NIE

TAK

5. Przyczyny niewdrożenia wyników projektu (jeżeli w pkt 4 udzielono odpowiedzi Nie, właściwe punkty proszę
podkreślić):
a) nieprzekazanie praw własności przez wykonawcę projektu na rzecz Skarbu Państwa, którego
przedstawicielem jest MON
proszę podać przyczyny nieprzekazania praw własności na rzecz Skarbu Państwa
proszę podać przyczyny niewdrożenia
b) mimo przekazania praw własności, MON nie podjęło żadnych działań prowadzących do wdrożenia wyników
projektu
c) nieudzielenie przez MON, licencji wykonawcy projektu na korzystanie z wyników projektu, o których mowa
w umowie o wykonanie i finansowanie projektu
d) brak wdrożenia mimo udzielenia przez MON, licencji wykonawcy projektu
proszę podać z jakiego powodu:
e) brak uregulowania następującej sytuacji: prawa własności posiada MON a zainteresowany wdrożeniem jest
inny podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo np. MSWiA.
f) czy wykonawca zwracał się z pismem/pismami do MON w celu uregulowania powyższych spraw?

NIE

TAK

w przypadku odpowiedzi TAK proszę załączyć kserokopie pism (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
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g) czy była próba wdrożenia w gospodarce; czy są podmioty zainteresowane (krajowe zagraniczne)?

NIE

TAK
jeżeli NIE – proszę podać przyczyny
jeżeli są podmioty zainteresowane proszę wymienić:
h) rezygnacja wykonawcy z prac wdrożeniowych
i) inne przyczyny
proszę podać jakie

6. Charakterystyka powstałych wymiernych lub niewymiernych efektów, jakie przyniosło wdrożenie wyników
projektu do sfery bezpieczeństwa i obronności państwa oraz praktyki gospodarczej lub społecznej.
Wymienić instytucje zainteresowane wynikami wdrożenia.
Opis:
Liczba publikacji (krajowe/zagraniczne):
krajowych:

zagranicznych:

Liczba punktów Impact Factor uzyskana za publikacje opracowane w trakcie realizacji
projektu (krajowe/zagraniczne):
krajowych:

zagranicznych:

Czy w ramach projektu rozpoczęto/uzyskano stopień naukowy?
Naukowe:
Jeśli tak, proszę wymienić:
Czy opracowano nowe metodyki, standardy, normy nauczania?
Jeśli tak, proszę je wymienić:
Inne:

Liczba sprzedanych egzemplarzy produktu, powstałego w wyniku realizacji projektu

Kwota uzyskanego dochodu (łącznie od zakończenia projektu)
Ekonomiczne:
Czy powstały nowe linie technologiczne?
Jeśli tak, to proszę wymienić i opisać
Czy efekty projektu przyczyniły się do powstania oszczędności energii, surowców?
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NIE

TAK
Komentarz:
Inne:

Jakie korzyści społeczne osiągnięto poprzez wdrożenie rezultatów projektu (grupa społeczna,
rodzaj korzyści np. ulepszona usługa, skrócenie czasu oczekiwania na usługę, zwiększenie jej
dostępności lub zmniejszenie kosztu, działania prozdrowotne itp.)?

Czy powstały nowe miejsca/stanowiska pracy?

NIE

TAK
Opis/Komentarz:

Społeczne:

Czy kontynuowana jest współpraca w ramach konsorcjum utworzonego na potrzeby realizacji
przedmiotowego projektu? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

NIE

TAK
Opis:
Inne:

7. Wskazanie odbiorców (potencjalnych odbiorców) zainteresowanych wdrożeniem wyników.
Opis:
8. Czy wdrożenie przyczyniło/przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności jednego przedsiębiorstwa,
(kilku przedsiębiorstw) danej branży.

NIE

TAK
Opis:

9. Czy produkt powstały w projekcie wszedł na wyposażenie Sił Zbrojnych RP lub służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, ABW itp.)

NIE

TAK
Opis (kiedy, w jakich ilościach, harmonogram wdrażania):

10. Ocena wpływu wdrożenia na poprawę stanu bezpieczeństwa i obronności państwa, środowiska
naturalnego, bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju
społeczeństwa informacyjnego – opis osiągniętych korzyści z wyszczególnieniem opisujących je wskaźników
i mierników.
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Opis:
11. Informacja o sprzedaży lub możliwościach eksportowych.
Opis:
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E. Prawa własności intelektualnej (autorskie prawa majątkowe, prawa do wynalazku, wzory użytkowe lub
wzory przemysłowe):
Opis powstałych rozwiązań (wyników i ich forma):

1. Czy w ramach realizacji projektu powstało rozwiązanie, które w Państwa ocenie stanowi wynalazek, wzór
użytkowy lub wzór przemysłowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (tekst jedn. z 2013 r. poz. 1410).

NIE

TAK

Jeśli udzielono odpowiedzi twierdzącej, proszę o wypełnienie poniższej tabeli
Liczba uzyskanych
patentów, praw
ochronnych na wzór
użytkowy lub praw
rejestracji na wzór
przemysłowy powstałych
w ramach projektu

Liczba rozwiązań zgłoszonych do
Urzędu Patentowego RP do
objęcia ochroną praw do
wynalazków, wzorów
użytkowych, własności
przemysłowej powstałych w
ramach projektu

Liczba rozwiązań zgłoszonych
do Ministerstwa Obrony
Narodowej do objęcia ochroną
praw do wynalazków, wzorów
użytkowych, własności
przemysłowej powstałych w
ramach projektu

Razem
(w szt.)

patenty

[ szt. ]

prawa ochronne
na wzory
użytkowe

[ szt. ]

prawa z
rejestracji na
wzory
przemysłowe

[ szt. ]

wynalazki

[ szt. ]

wzory użytkowe

[ szt. ]

wzory
przemysłowe

[ szt. ]

Opis uzyskanych patentów i/lub praw ochronnych (proszę podać numery patentów):
1.
2.
3.

Opis zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego RP:
1.
2.
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3.

Opis zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych do Ministerstwa Obrony
Narodowej:
1.
2.
3.

2. Jeśli na powyższe pytanie udzielono twierdzącej odpowiedzi, to proszę o informację, czy Wykonawca
przekazał prawa do dokumentacji związanej z powstałym wynalazkiem, wzorem użytkowym lub wzorem
przemysłowym powstałym w trakcie realizacji projektu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego*

NIE

TAK
Komentarz:

3. Czy Wykonawca dokonał przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyników projektu na rzecz Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego *

NIE

TAK

Komentarz (jeśli nie dokonano przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyników projektu należy podać
informację czy Wykonawca zawiadomił reprezentanta Skarbu Państwa o gotowości przeniesienia autorskich praw
majątkowych – proszę podać adresata oraz sygnaturę i datę pisma):
4. Czy Wykonawca uzyskał licencję na korzystanie z elementów autorskich oraz z wynalazków, wzorów
użytkowych i wzorów przemysłowych, o których mowa w umowie o wykonanie i finansowanie projektu?

NIE

TAK
Opis (czas, rodzaj i zakres udzielonej licencji):

5. Inne istotne problemy wynikające z aktualnych praw własności intelektualnych projektów z obszaru
obronności i bezpieczeństwa
*Niepotrzebne skreślić
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F. Proszę o załączenie zdjęcia, szkicu ideowego lub inną formę graficzną obrazującą wynik końcowego
projektu *
G. Proszę o załączenie informacji o wynikach projektu możliwej do wykorzystania przez NCBR dla celów
promocyjnych (proszę wskazać innowacyjność rozwiązania, korzyści dla potencjalnych użytkowników itp. ) *
Informacja nie powinna przekroczyć 1 str. A1.
*NCBR zastrzega sobie prawo wykorzystania otrzymanych zdjęć, szkiców ideowych lub innych form
graficznych oraz załączonych informacji o wynikach projektu do celów promocyjnych.

H. KIEROWNIK LUB INNA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU
Imię i nazwisko
Nr telefonu kontaktowego
e-mail
Data sporządzenia raportu

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania
nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
Pieczęć firmowa Wykonawcy/Lidera
do reprezentowania Wykonawcy/Lidera

miejscowość, data
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Podpis Kierownika lub innej
osoby odpowiedzialnej za
sporządzenie raportu

