RAPORT Z WDROŻENIA
wyników projektu realizowanego
w ramach Programu INNOTECH

A. INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer umowy
Data podpisania umowy
Tytuł projektu
Okres realizacji projektu

od

do

Całkowite koszty kwalifikowane realizacji projektu
w tym dofinansowanie ze środków na naukę
Nakłady faktycznie poniesione na B+R
Nakłady faktycznie poniesione na wdrożenie
B. INFORMACJE O WYKONAWCY
Status w projekcie
Wykonawca /
Lider konsorcjum
Adres Wykonawcy /
Lider konsorcjum

Nazwa podmiotu

Współwykonawca 1
Współwykonawca 2
Współwykonawca 3
Współwykonawca 4
Współwykonawca 5
Współwykonawca 6
Współwykonawca 7
Współwykonawca 8
B1. KIEROWNIK PROJEKTU
Imię i nazwisko
Miejsce zatrudnienia
Nr telefonu
e-mail
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REGON

Rodzaj podmiotu

C. ZGODNOŚĆ OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW Z PLANOWANYMI
Czy rezultaty prac wdrożeniowych są zgodne z działaniami
zaplanowanymi w załączniku nr 1 do Umowy?

Strona 2 z 7

 TAK

 NIE

D. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PROJEKTU
D1. SPOSÓB KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PROJEKTU PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU
Komercjalizacja bezpośrednia
Lp

Nazwa produktu/ rozwiązania

Komercjalizacja
samodzielna

Sprzedaż
wyników
prac B+R

1.



2.

Komercjalizacja pośrednia

Udzielenie licencji na wyniki prac B+R

Utworzenie
spółki

Transfer praw
własności
intelektualnej
do spółki

Inna forma komercjalizacji
pośredniej

Licencja
wyłączna

Licencja
niewyłączna

Licencja
pełna

Licencja
ograniczona

Licencja
otwarta







































3.





















4.





















5.





















6.





















D2. UZASADNIENIE WYBORU ŚCIEŻKI KOMERCJALIZACJI I OPIS WYKONANYCH DZIAŁAŃ
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Jaka?

E. WSKAŹNIKI
E1. REZULTATY PROJEKTU


Poszerzenie asortymentu produkcyjnego podmiotu wdrażającego



Umocnienie konkurencyjności podmiotu wdrażającego na danym rynku



Wejście podmiotu wdrażającego na nowe rynki zbytu



Rozpoczęcie działalności eksportowej przez podmiot wdrażający lub wzrost eksportu



Zwiększenie możliwości produkcyjnych podmiotu wdrażającego



Redukcja kosztów podmiotu wdrażającego poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania technicznego



Dywersyfikacja działalności podmiotu wdrażającego



Inne rezultaty. Jakie? (proszę opisać poniżej)

E2. WSPÓLNE PROJEKTY JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW
Liczba wspólnych projektów realizowanych przez jednostkę badawczą i przedsiębiorcę w wyniku
nawiązania współpracy pomiędzy tymi jednostkami w wyniku realizacji wspólnego projektu
w ramach Programu INNOTECH, od momentu zakończenia realizacji projektu (szt.)

E3. WDROŻENIA

Nazwa wskaźnika

1
Liczba innowacyjnych
o charakterze innowacji
rozwiązań
procesowej
technologicznych
produkty
wdrożonych
o charakterze
nowe
(wprowadzonych do
innowacji
produkty
oferty handlowej) w
produktowej
udoskonalone
wyniku realizacji projektu
Liczba innych
o charakterze innowacji
innowacyjnych rozwiązań
marketingowej
wdrożonych
(wprowadzonych do
o charakterze innowacji
oferty handlowej) w
organizacyjnej
wyniku realizacji projektu
Liczba uzyskanych praw własności (patenty polskie i
zagraniczne lub inne prawa własności przemysłowej)
rozwiązań będących wynikiem prac prowadzonych w ramach
projektu
PATENTY
w tym krajowe (w UPRP)

wzory użytkowe
wzory przemysłowe

Jednostka
miary

Zadeklarowana
wartość wskaźnika

Wartość
wskaźnika
osiągnięta od
początku realizacji
projektu

2
szt.

3

4

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
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Stopień realizacji
wskaźnika (%)
5=(4/3)*100
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

PATENTY
w tym zagraniczne

wzory użytkowe
wzory przemysłowe

Liczba rozwiązań zgłoszonych do objęcia ochroną praw
własności przemysłowej będących wynikiem prac
prowadzonych w ramach projektu
WYNALAZKI
w tym krajowe (w UPRP)

wzory użytkowe
wzory przemysłowe
WYNALAZKI

w tym zagraniczne

wzory użytkowe
wzory przemysłowe

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Opis uzyskanych patentów
1.

2.

3.

4.

5.

Opis zgłoszonych wynalazków
1.

2.

3.

4.

5.
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0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

E4. WYDATKI NA B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Nazwa przedsiębiorstwa

Wartość nakładów (wewnętrznych i zewnętrznych łącznie) na działalność badawczo-rozwojową (PLN)
w roku
w 1 roku po
w 2 roku po
w 1 roku
w 2 roku
w 3 roku
w 4 roku
w 5 roku
bazowym,
zakończeniu zakończeniu
realizacji
realizacji
realizacji
realizacji
realizacji
tj. przed
realizacji
realizacji
rozpoczęciem
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu
realizacji projektu

E5. ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Liczba wszystkich zatrudnionych w danym roku (EPC)
Nazwa przedsiębiorstwa

w roku
bazowym,

tj. przed
rozpoczęciem
realizacji projektu

w 1 roku po
zakończeniu
realizacji
projektu

w 2 roku po
zakończeniu
realizacji
projektu

Liczba zatrudnionych pracowników związanych z działalnością B+R w danym roku (EPC)
w 1 roku po
w 1 roku
w 2 roku
w 3 roku
w 4 roku
w 5 roku
zakończeniu
realizacji
realizacji
realizacji
realizacji
realizacji
realizacji
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu

w 2 roku po
zakończeniu
realizacji
projektu

w 1 roku
realizacji
projektu

w 2 roku
realizacji
projektu

w 3 roku
realizacji
projektu

w 4 roku
realizacji
projektu

w 5 roku
realizacji
projektu

E6. ZATRUDNIENIE W B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Nazwa przedsiębiorstwa

w roku
bazowym,

tj. przed
rozpoczęciem
realizacji projektu
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F. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PROJEKTU
całkowita wartość nakładów (z kwotą dofinansowania) poniesionych na realizację Projektu (PLN)
całkowita wartość kosztów wdrożenia (PLN)
suma przychodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów stworzonych w wyniku realizacji Projektu (PLN)
zysk netto na innowacyjnych produktach stworzonych w wyniku realizacji Projektu (PLN)
kapitał własny podmiotu wdrażającego produkty Projektu (PLN)
aktywa ogółem podmiotu wdrażającego produkty Projektu (PLN)

G. EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PROJEKTU

Opis korzyści społecznych osiągniętych poprzez wdrożenie rezultatów Projektu
Opis wdrożeń/zastosowań, które przyniosły korzyści społeczne (grupa społeczna, rodzaj korzyści np. ulepszona usługa, skrócenie czasu oczekiwania na usługę,
zwiększenie jej dostępności lub zmniejszenie kosztu, działania prozdrowotne itp.)
Minimum 250 znaków, maksimum 2000 znaków.

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.
H. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU Z WDROŻENIA

Imię i nazwisko
telefon
e-mail
podpis
data sporządzenia raportu
Pieczęć firmowa Wykonawcy/Lidera

………………………………..

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/Lidera

Podpis Kierownika projektu

……………………………………………..

…………………………....

……………………………………………..

…………………………....

miejscowość, data
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miejscowość, data

