INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
RAPORTU Z REALIZACJI PROJEKTU (SKŁADANY PO UPŁYWIE 2 LAT
OD DATY ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU
SPIN-TECH
Informacje o formie przesyłania raportu
Raport należy przesłać w dwóch wersjach:
1. wersji elektornicznej, w formacie aktywnego PDF (nie skanu) wg wzoru dostępnego na stronie, formularz
należy przesłać jako załącznik do maila zaadresowanego do koordynatora programu tj. na adres:
agnieszka.lewocz@ncbr.gov.pl
2. wersji papierowej, zawierającej podpisy i parafki.

! UWAGA:
Obie wersje (elektryczna i papierowa) muszą być tożsame.
Sekcja
A
B
B1

INFORMACJE O PROJEKCIE, INFORMACJE O WYKONAWCY, KIEROWNIK PROJEKTU
Należy wypełnić dane w odpowiednich polach zgodnie ze stanem faktycznym.

! UWAGA:
1. Należy pamiętać, że dane powinny być tożsame z ostatnią obowiązującą umową lub aneksem do
niej.
2. W polach Okres realizacji projektu (sekcja A) oraz Rodzaj podmiotu (sekcja B) należy wybrać
odpowiednią odpowiedź/datę z listy.
C

ROLA SPÓŁKI CELOWEJ W KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R POWSTAŁYCH W PJB
Należy opisać rolę spółki celowej w następujących aspektach:
a) wpływ działalności spółki celowej na efektywność procesów komercjalizacji w PJB,
b) rola spółki celowej w systemie transferu technologii w ramach PJB, z uwzględnieniem podziału
zakresu kompetencji pomiędzy spółką a innymi jednostkami PJB odpowiedzialnymi za wsparcie
procesów komercjalizacji/transferu technologii (np. Centrum Transferu Technologii), określenie
stopnia powiązania spółki celowej z PJB,
c) strategia rozwoju spółki na najbliższe lata, ze wskazaniem planowanego docelowego profilu
finansowania działalności i przychodów oraz podaniem, czy spółka celowa osiągnęła
samodzielność finansową/dodatni bilans, jeżeli nie, należy wskazać, kiedy ten status będzie
osiągnięty.

! UWAGA:
1. Opis roli spółki celowej powinien być przygotowany wg punktów a-c. Na końcu powinno znaleźć
się podsumowanie w formie wskazania kluczowych korzyści funkcjonowania spółki.
2. Powyższe informacje powinny uwzględniać okres od momentu zakończenia realizacji projektu
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do 2 lat po zakończeniu projektu.
3. Opis korzyści może zawierać maksymalnie 3 200 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne.
ZAKRES DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ CELOWĄ

Dla każdego rodzaju zadania wymienionego w tabeli należy zaznaczyć TAK lub NIE. W przypadku
zaznaczenia TAK, należy wypełnić ostatnią kolumną tabeli (liczba), podając ile sztuk danego rodzaju
działań zrealizowano oraz opisać podjęte działanie w polu pod tabelą.

! UWAGA:
1. Powyższe informacje powinny uwzględniać okres od momentu zakończenia realizacji projektu
do 2 lat po zakończeniu projektu.
2. Opis podjętych działań może zawierać maksymalnie 1 800 znaków, w tym spacje i znaki
interpunkcyjne.
E1

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU
Należy opisać korzyści z zastosowania wyników projektu, z uwzględnieniem:
a) korzyści i rezultatów dla:
a. PJB
b. SC
b) wpływu projektu na działalność spółki celowej;
c) należy wykazać, czy udało się utrzymać efekty/rezultaty uzyskane w ramach zrealizowanego
projektu.

! UWAGA:
1. Opis korzyści powinien być przygotowany wg punktów a-c. Na końcu powinno znaleźć się
podsumowanie w formie wskazania najważniejszej korzyści.
2. Powyższe informacje powinny uwzględniać okres od momentu zakończenia realizacji projektu
do 2 lat po zakończeniu projektu.
3. Opis korzyści może zawierać maksymalnie 1 800 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne.
E2

EFEKTY EKONOMICZNE
Należy podać uzyskane efekty ekonomiczne uwzględniając okres od momentu zakończenia realizacji
projektu, do 2 lat po zakończeniu projektu.

! UWAGA:
1. W przypadku danych pochodzących ze sprawozdań finansowych:
a. w kolumnie Wartość na zakończenie realizacji projektu należy podać stan na koniec
roku, w którym zakończono realizację projektu. Należy podać dane za pełen rok,
b. w kolumnie Wartość po upływie dwóch lat od daty zakończenia realizacji projektu
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należy podać dane wg stanu na koniec danego roku, w którym upłyną 24 miesiąc
od zakończenia realizacji projektu. Jeżeli raport jest składany przez końcem roku, w
którym minie 24 miesiące od zakończenia projektu, należy podać dane za ostatni pełen
rok.
Należy zwracać uwagę na jednostkę wskaźników:
a. dane finansowe powinny być podane w tys. zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku
b. dane dot. zatrudnienia powinny być podawane w EPC tj. osobolatach, zgodnie z
zgodnie z instrukcją przedstawioną w formularzu GUS: PNT-01,s.16
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/PNT-01.pdf
Dane w wierszu 2 Wartość przychodu z komercjalizacji jaki osiągnęła spółka celowa powinny
uwzględniać korzyści z procesu komercjalizacji dla Wykonawcy/PJB/spółek spin-off. W
wierszach 2a i 2b należy podać wyszczególnione wartości przychodu z komercjalizacji dla PJB i
spin-offów.
Dane dot. wiersza 8 Wartość technologii, które zostały wniesione aportem do spółki celowej
i 9 Wartość technologii, które zostały wniesione aportem do spółek typu spin off należy
podawać zgodnie z wartością z dokonanej wyceny IP.
Przy podawaniu danych w wierszu 12 Łączna liczba osób zatrudnionych w spółkach
portfelowych spółki celowej należy wziąć po uwagę wszystkie formy zatrudnienia
(samozatrudnienie, umowy o pracę, zlecenie, dzieło), o ile jest ono związane z kluczowymi
obszarami działalności spółki portfelowej (tj. B+R, komercjalizacją lub procesami zarządczoksięgowymi pozwalającymi na funkcjonowanie spółki). Należy wziąć pod uwagę zatrudnienie
we wszystkich spółkach portfelowych spółki celowej i podać zatrudnienie w EPC, z zgodnie z
instrukcją
przedstawioną
w
formularzu
GUS:
PNT-01,s.16
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/PNT-01.pdf.

WSKAŹNIKI
Należy podać uzyskane wartości wskaźników i wpisać je w kolumny 3 i 4. Jeżeli któryś z wskaźników nie
dotyczy projektu należy wpisać w danych wierszach same 0.

! UWAGA:
1. Powyższe informacje powinny uwzględniać okres od momentu zakończenia realizacji projektu
do 2 lat po zakończeniu projektu.
2. Należy zwracać uwagę na jednostkę wskaźników:
a. dane finansowe powinny być podane w tys. zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku
b. dane dot. zatrudnienia powinny być podawane w EPC tj. osobolatach, zgodnie z
zgodnie z instrukcją przedstawioną w formularzu GUS: PNT-01,s.16
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/PNT-01.pdf
3. W kolumnie Wartość wskaźnika mierzona na zakończenia projektu należy podać dane wg
stanu na dzień zakończenia projektu.
4. W kolumnie Wartość wskaźnika osiągnięta po dwóch latach od zakończenia realizacji projektu
należy podać dane narastająco w stosunku do stanu na dzień zakończenia projektu. Tzn.
wartość powinna być sumą wartości wskaźnika osiągniętego w ciągu dwóch lat od zakończenia
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projektu i wartości osiągniętej na zakończenie projektu.
5. Dane dot. wiersza 1 Wartość praw własności przemysłowej wniesionych w postaci udziałów PJB
lub jej spółkę celową do spółek spin-off należy raportować wg wartości z wyceny IP.
6. Dane w wierszu 4 Liczba przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami otoczenia
biznesowego służących realizacji zadań spółek celowych są sumą danych z wierszy 4a-4d
i uzupełnią się automatycznie po wprowadzeniu danych w polach 4a-4d.
7. W wierszu 5 Liczba spółek spin-off z udziałem PJB, które odniosły sukces rynkowy, korzystając z
IP PJB za pośrednictwem spółek celowych należy uwzględnić tylko te spółki spin-off, które
osiągają przychody lub zatrudniają pracowników.
INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU
Należy wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie ze stanem faktycznym.

! UWAGA:
1. Numer telefonu należy podać w formie 9 cyfr np. 22 345 23 53/543 543 543, jeśli jest numer
wewnętrzny również należy go podać.
2. W wersji elektronicznej pole podpis należy pozostawić puste.
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