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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie programu „PATENT PLUS — wsparcie patentowania wynalazków”
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

6) parkom technologicznym,

§ 1. 1. W ramach programu „PATENT PLUS
— wsparcie patentowania wynalazków”, zwanego dalej „programem”, mogà byç:

9) fundacjom wspierajàcym transfer technologii
i przedsi´biorczoÊç, posiadajàcym siedzib´
w Rzeczypospolitej Polskiej

1) dofinansowane lub refundowane koszty niezb´dne do przygotowania zg∏oszenia patentowego
w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w procedurze mi´dzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do
urz´du patentowego paƒstwa innego ni˝ Rzeczpospolita Polska, w tym równie˝ czynnoÊci rzecznika
patentowego;
2) finansowane zadania zwiàzane z u∏atwianiem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowane szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej.
2. Finansowanie zadaƒ ze Êrodków finansowych
na nauk´, pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝ bud˝et
paƒstwa mo˝e nastàpiç w przypadkach szczególnie
wa˝nych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej paƒstwa i odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu, z uwzgl´dnieniem celu
i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot
przekazujàcy te Êrodki.
3. Warunkiem ubiegania si´ o refundacj´ kosztów
na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest dokonanie zg∏oszenia w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki, zwany
dalej „ministrem”, przyznaje w ramach programu
Êrodki finansowe:
1) jednostkom naukowym,
2) uczelniom,
3) akademickim inkubatorom przedsi´biorczoÊci,
4) centrom transferu technologii,
5) centrom doskona∏oÊci,
———————
1)

2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U.
Nr 216, poz. 1596).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
i Nr 179, poz. 1484, z 2007 r. Nr 115, poz. 795 oraz z 2008 r.
Nr 116, poz. 730.

7) konsorcjom naukowo-przemys∏owym,
8) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz nauki,

— zwanym dalej „uprawnionym podmiotem”.
2. W ramach programu, Êrodki finansowe na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w § 1 ust. 1 pkt 1 mogà byç
przyznane jednostkom, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6, które dokona∏y zg∏oszenia wynalazku wspólnie z innymi podmiotami.
§ 3. 1. Ârodki finansowe przyznaje si´ na podstawie wniosku, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.
2. Wnioski sk∏ada si´ w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra w dwóch egzemplarzach dwa razy w roku
w terminie do dnia 31 marca lub do dnia 30 wrzeÊnia.
3. Wniosek o przyznanie Êrodków finansowych
sk∏ada kierownik uprawnionego podmiotu lub osoba
upowa˝niona do jego reprezentowania.
4. Wniosek mo˝e dotyczyç dofinansowania kilku
zadaƒ wymienionych w § 1 ust. 1.
5. Wniosek jest oceniany przez zespó∏ powo∏any
na podstawie art. 30 ust. 1 lub zespó∏ powo∏any na
podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej
„zespo∏em”.
6. Do oceny sà kierowane wy∏àcznie wnioski kompletne, spe∏niajàce wymagania formalne okreÊlone
w rozporzàdzeniu. Wniosek niekompletny zwraca si´
wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o mo˝liwoÊciach uzupe∏nienia wniosku
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia jego otrzymania.
§ 4. Przy ocenie wniosku uwzgl´dnia si´ nast´pujàce kryteria:
1) mo˝liwoÊç komercjalizacji wynalazku, na uzyskanie ochrony patentowej którego b´dzie udzielane
dofinansowanie;
2) mo˝liwoÊç zastosowania wynalazku przez przedsi´biorców majàcych siedzib´ w Rzeczypospolitej
Polskiej;
3) wspó∏miernoÊç kosztów do zakresu zadaƒ obj´tych wnioskiem, w tym cel i rodzaj planowanych
zadaƒ oraz planowana iloÊç osób do przeszkolenia;
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4) zaplecze techniczne i kadrowe zapewniajàce prawid∏owà organizacj´ szkoleƒ;
5) dostosowanie tematyki szkolenia do celów programu;
6) wskaênik liczby zg∏oszeƒ wynalazków wnioskodawcy lub liczba udzielonych patentów, liczba
wdro˝eƒ opatentowanych wynalazków, a tak˝e historia zg∏oszeƒ wynalazków pochodzàcych z jednostki wnioskujàcej o dofinansowanie lub refundacj´;
7) mo˝liwoÊç uzyskania dla gospodarki dochodów
z zagranicy ze sprzeda˝y lub op∏at licencyjnych
z tytu∏u wykorzystywania praw w∏asnoÊci przemys∏owej, obj´tych wnioskiem o dofinansowanie
z programu;

Poz. 971

3. Wzór umowy jest opracowywany w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra i przekazywany uprawnionemu podmiotowi.
4. Uprawniony podmiot, w przypadku otrzymania
Êrodków finansowych na realizacj´ zadaƒ w ramach
programu, do∏àcza do umowy:
1) zaÊwiadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bie˝àcy, o posiadaniu na tym rachunku Êrodków finansowych w wysokoÊci niezb´dnej do realizacji zadaƒ lub o jego zdolnoÊci kredytowej w zakresie wymaganych Êrodków w∏asnych;
2) zaÊwiadczenia uzyskane z w∏aÊciwego urz´du
skarbowego o niezaleganiu z wp∏atami z tytu∏u nale˝noÊci bud˝etowych;

8) dotychczasowà
wspó∏prac´
wnioskodawcy
z przedsi´biorcami w celu komercjalizacji rozwiàzaƒ opracowywanych w jednostce naukowej.

3) zaÊwiadczenia uzyskane z Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne;

§ 5. 1. Ocena wniosku zawiera propozycj´ przyznania Êrodków finansowych na zadania realizowane
w ramach programu i ich wysokoÊci lub propozycj´
odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji.

4) w przypadku konsorcjum naukowo-przemys∏owego — umow´ o utworzeniu konsorcjum, która
wskazuje podmioty tworzàce konsorcjum oraz dokonuje opisu podzia∏u zadaƒ zwiàzanych z ich realizacjà w ramach programu.

2. Zespó∏ przedstawia ministrowi propozycje
finansowania poszczególnych zadaƒ.

5. Umow´ podpisanà przez kierownika i g∏ównego
ksi´gowego uprawnionego podmiotu sk∏ada si´
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu Êrodków finansowych na zadania realizowane w ramach programu. Niezachowanie tego terminu uwa˝a si´ za rezygnacj´ uprawnionego podmiotu z przyznanych Êrodków finansowych.

§ 6. 1. WysokoÊç przyznanych Êrodków finansowych nie mo˝e byç wy˝sza od okreÊlonej we wniosku.
2. WysokoÊç przyznanych Êrodków finansowych
mo˝e wynosiç do 90 % planowanych kosztów realizacji zadaƒ w ramach programu.
3. Uprawniony podmiot zapewnia Êrodki w∏asne
w wysokoÊci co najmniej 10 % planowanych kosztów
realizacji zadaƒ w ramach programu.
4. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum naukowo-przemys∏owym co najmniej 10 %
planowanych kosztów realizacji zadaƒ stanowià Êrodki w∏asne podmiotu wiodàcego konsorcjum, wskazanego w umowie o jego utworzeniu.
§ 7. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez zespó∏, w których proponowana wysokoÊç dofinansowania ze Êrodków finansowych na nauk´ przekracza
kwot´ 1 mln z∏otych, sà kierowane do oceny w∏aÊciwej komisji Rady Nauki.
§ 8. Minister na podstawie oceny wniosków wydaje decyzj´ o przyznaniu lub odmowie przyznania Êrodków finansowych na zadania realizowane w ramach
programu.
§ 9. 1. Ârodki finansowe przyznane na zadania realizowane w ramach programu sà przekazywane
uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy
okreÊlajàcej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia wykonanych zadaƒ, zwanej dalej „umowà”.
2. W przypadku zadaƒ, których realizacja w ramach programu jest planowana w okresie d∏u˝szym
ni˝ rok, dofinansowanie jest przekazywane w ratach.

6. Zmiana warunków okreÊlonych w umowie mo˝e byç dokonana na wniosek uprawnionego podmiotu, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed terminem
zakoƒczenia realizacji zadaƒ, okreÊlonym w umowie.
§ 10. Rozliczenie Êrodków finansowych przekazywanych uprawnionemu podmiotowi na zadania realizowane w ramach programu jest dokonywane na
podstawie raportów rocznych i raportu koƒcowego.
§ 11. 1. Uprawniony podmiot sk∏ada z realizacji zadaƒ w ramach programu raport roczny, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, w dwóch
egzemplarzach w terminie do dnia 31 marca nast´pnego roku, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia zawarcia umowy.
2. Raport roczny z realizacji zadaƒ w ramach programu podlega sprawdzeniu pod wzgl´dem zgodnoÊci wykonywania zadaƒ z kosztorysem i harmonogramem, do∏àczonymi do umowy.
3. W przypadku odst´pstw od kosztorysu i harmonogramu wykonywanych zadaƒ raport roczny jest kierowany do oceny przez zespó∏.
4. Ocena, o której mowa w ust. 3, powinna zawieraç propozycje dotyczàce:
1) kontynuacji finansowania;
2) wstrzymania lub zmniejszenia dalszego finansowania;
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3) odstàpienia od umowy oraz ewentualnego zastosowania kar umownych.
§ 12. Niez∏o˝enie w terminie raportu rocznego lub
zamieszczenie w raporcie nieprawdziwych informacji
stanowi podstaw´ do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania oraz mo˝e spowodowaç odstàpienie od umowy i ˝àdanie zwrotu wyp∏aconych Êrodków finansowych.
§ 13. 1. Uprawniony podmiot sk∏ada z realizacji zadaƒ w ramach programu raport koƒcowy, którego
wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,
w dwóch egzemplarzach w terminie 60 dni od dnia zakoƒczenia realizacji projektu.
2. Raport koƒcowy podlega ocenie zespo∏u.
W przypadku gdy dofinansowanie ze Êrodków finansowych na nauk´ przekracza kwot´ 1 mln z∏otych, raport podlega ocenie w∏aÊciwej komisji Rady Nauki.
3. Minister, na podstawie oceny raportu koƒcowego z realizacji zadaƒ w ramach programu uznaje umow´ za:

Poz. 971

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´
nieskuteczne;
3) zosta∏y zastosowane umorzenia w ramach zawartego uk∏adu z wierzycielami d∏u˝nika;
4) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nika lub umorzy∏ post´powanie upad∏oÊciowe.
2. Minister, na uzasadniony wniosek d∏u˝nika lub
z urz´du, mo˝e umorzyç nale˝noÊç finansowà w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczyç termin sp∏aty lub roz∏o˝yç
sp∏at´ na raty, je˝eli wystàpi jedna z nast´pujàcych
przes∏anek:
1) wystàpi∏a nadzwyczajna zmiana stosunków
gospodarczych, której strony nie mog∏y przewidzieç w dniu zawarcia umowy, z powodu której zap∏ata nale˝noÊci przez d∏u˝nika grozi∏aby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;
2) wystàpi∏y wa˝ne okolicznoÊci losowe niezale˝ne
od d∏u˝nika;

1) wykonanà;
2) wykonanà, z wezwaniem do zwrotu Êrodków
finansowych wykorzystanych nieprawid∏owo lub
zap∏acenia kar umownych;
3) niewykonanà w ca∏oÊci lub w cz´Êci, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu Êrodków finansowych
wykorzystanych nieprawid∏owo i do zap∏acenia
kar umownych.
4. Na podstawie oceny raportu koƒcowego z realizacji zadaƒ w ramach programu minister dokonuje
rozliczenia umowy.
5. Minister zawiadamia uprawniony podmiot
o rozliczeniu umowy.
6. Ârodki finansowe przyznane na realizacj´ zadaƒ
w ramach programu wykorzystane niezgodnie z umowà podlegajà zwrotowi na rachunek bankowy urz´du
obs∏ugujàcego ministra wraz z odsetkami, naliczonymi
w odniesieniu do Êrodków finansowych przekazanych
na podstawie umów, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w tych umowach.
§ 14. 1. Uprawniony podmiot ponosi odpowiedzialnoÊç za prawid∏owe wydatkowanie Êrodków
finansowych na realizacj´ zadaƒ w ramach programu,
zgodnie z umowà.
2. Minister mo˝e dokonywaç kontroli przebiegu
realizacji zadaƒ oraz prawid∏owoÊci wydatkowania
Êrodków finansowych przyznanych na zadania realizowane w ramach programu.
§ 15. 1. Nale˝noÊci finansowe wynikajàce z rozliczenia Êrodków finansowych przyznawanych na realizacj´ zadaƒ w ramach programu umarza si´, je˝eli
wystàpi jedna z nast´pujàcych przes∏anek:
1) d∏u˝nik zosta∏ wykreÊlony z w∏aÊciwego rejestru,
a odpowiedzialnoÊç za d∏ugi nie przesz∏a na osoby
trzecie;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikajàcym z charakteru wykonywanych zadaƒ.
3. Sp∏ata nale˝noÊci finansowej odroczonej lub
roz∏o˝onej na raty nast´puje na podstawie umowy zawartej z d∏u˝nikiem.
§ 16. 1. Ârodki finansowe przyznane w ramach
programu uprawnionemu podmiotowi, b´dàcemu
przedsi´biorcà, stanowià pomoc de minimis, o której
mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379/5 z 28.12.2006).
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç udzielona uprawnionemu podmiotowi b´dàcemu przedsi´biorcà, je˝eli wartoÊç brutto tej pomocy ∏àcznie z wartoÊcià innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmujàcym rok kalendarzowy i poprzedzajàce
go dwa lata kalendarzowe, nie przekracza kwoty stanowiàcej równowartoÊç 200 000 euro, a w przypadku
przedsi´biorców transportu drogowego 100 000 euro.
§ 17. Na podstawie rozporzàdzenia nie mo˝e byç
udzielona pomoc de minimis uprawnionemu podmiotowi b´dàcemu przedsi´biorcà, który jest:
1) w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu
przepisów wspólnotowych dotyczàcych pomocy
paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw3), lub
2) w trakcie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka
———————
3)

Wytyczne wspólnotowe dotyczàce pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C z 01.10.2004, str. 2—17).

Dziennik Ustaw Nr 156

— 8383 —

Poz. 971
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 12 sierpnia 2008 r. (poz. 971)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
WNIOSEK
o przyznanie Êrodków finansowych na realizacj´ zadaƒ
w ramach programu „PATENT PLUS — wsparcie patentowania wynalazków”
A. DANE WNIOSKODAWCY

Numer rejestracyjny wniosku

1) Nazwa i adres wnioskodawcy, telefon, numer faksu, e-mail,
www,
2) Imi´ i nazwisko kierownika uprawnionego podmiotu lub osoData z∏o˝enia
by uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
3) NIP, REGON,
4) Nazwa banku, nr rachunku,
5) Imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu ze strony (wype∏nia urzàd obs∏ugujàcy ministra
w∏aÊciwego do spraw nauki)
wnioskodawcy (telefon, e-mail).
B. INFORMACJE OGÓLNE
1) Tytu∏ projektu: ...
2) Planowany okres realizacji zadaƒ w ramach programu: .................
(nale˝y wpisaç termin rozpocz´cia i zakoƒczenia realizacji zadaƒ w miesiàcach i latach)
3) Planowane nak∏ady na realizacj´ projektu ogó∏em: ......... z∏
w tym:
a) Êrodki w∏asne ............. z∏
(nie mniej ni˝ 10 % ogólnej wartoÊci zadaƒ realizowanych w ramach programu)
b) Êrodki finansowe na nauk´ ............. z∏
c) Êrodki pochodzàce z innych êróde∏ ............. z∏
C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1) Informacje o prowadzonej dzia∏alnoÊci,
2) Liczba osób zatrudnionych w pe∏nym wymiarze czasu pracy w roku poprzedzajàcym rok z∏o˝enia wniosku — ogó∏em .......
w tym z wykszta∏ceniem wy˝szym ........
3) Do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:
a) odpis Krajowego Rejestru Sàdowego albo inny dokument potwierdzajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej — wydany w okresie 3 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku,
b) oÊwiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu na rachunku bie˝àcym Êrodków finansowych w wysokoÊci
niezb´dnej do realizacji projektu lub o jego zdolnoÊci kredytowej w zakresie wymaganego wk∏adu w∏asnego,
c) kopi´ sprawozdania finansowego — rachunek zysków i strat oraz bilans, za okres poprzedzajàcy z∏o˝enie wniosku (sprawozdanie kwartalne lub roczne),
d) oÊwiadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z wp∏atami z tytu∏u nale˝noÊci bud˝etowych,
e) oÊwiadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne,
f) jednostka reprezentujàca konsorcjum naukowo-przemys∏owe do∏àcza do wniosku kopi´ umowy
o utworzeniu konsorcjum, w której wymienia si´ podmioty tworzàce konsorcjum oraz dokonuje opisu
podzia∏u zadaƒ zwiàzanych z realizacjà zadaƒ w ramach programu,
g) kopie zaÊwiadczeƒ o uzyskanej pomocy de minimis (je˝eli dotyczy).
D. OPIS ZADA¡ I OCZEKIWANYCH EFEKTÓW ICH REALIZACJI
1) Diagnoza stanu zwiàzanego z przedmiotem zadaƒ;
2) Cele, jakie zamierza si´ osiàgnàç dzi´ki realizacji zadaƒ w ramach programu;
3) Sposób realizacji zadaƒ, w tym informacje o osobach lub podmiotach uczestniczàcych w realizacji zadaƒ
oraz o sposobie ich wyboru.
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E. HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADA¡
(nale˝y wymieniç zadania oraz planowane koszty, z uwzgl´dnieniem kosztów poÊrednich oraz w zaokràgleniu do pe∏nych z∏)
Planowane koszty (z∏)

Planowany
termin
rozpocz´cia
Lp.

Ogó∏em

Êrodki
w∏asne
wnioskodawcy

Êrodki
finansowe
pochodzàce
ze Êrodków
finansowych
na nauk´

Êrodki
finansowe
pochodzàce
z innych
êróde∏

4

5

6

7

Nazwa zadania
i zakoƒczenia
zadania

1

2

3

OGÓ¸EM (z∏)
F. KOSZTORYS (z∏)
(nale˝y wype∏niç w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych)
Plan na ....... r.
w tym:
Lp.

TreÊç

1

2

1

Koszty bezpoÊrednie ogó∏em
w tym:
1) wynagrodzenia z pochodnymi
2) sprz´t i wyposa˝enie2)
3) inne

2

Koszty poÊrednie3)

3

Koszty ogó∏em

Ârodki ogó∏em
na realizacj´
zadaƒ

3

Êrodki w∏asne
wnioskodawcy

Êrodki
finansowe
pochodzàce
ze Êrodków
finansowych
na nauk´1)

Êrodki
finansowe
pochodzàce
z innych êróde∏

4

5

6

1) Do 90 % planowanych kosztów realizacji zadaƒ.
2) Przez sprz´t i wyposa˝enie rozumiany jest zakup Êrodka trwa∏ego, wartoÊci niematerialnych i prawnych lub innych aktywów, dla których jest prowadzona ewidencja iloÊciowo-wartoÊciowa.
3) Ogó∏em maksymalnie 10 % wartoÊci zadaƒ realizowanych w ramach programu.

UWAGA!
Kosztorys nale˝y wype∏niç dla ca∏ego okresu realizacji zadaƒ w ramach programu oraz oddzielnie dla ka˝dego roku kalendarzowego.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie o nieubieganiu si´ o Êrodki finansowe na tworzenie lub zakup baz
danych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia
17 paêdziernika 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na
dzia∏alnoÊç wspomagajàcà badania (Dz. U. Nr 194, poz. 1402).

Piecz´ç wnioskodawcy

Osoba upowa˝niona
do reprezentowania wnioskodawcy

G∏ówny ksi´gowy/Kwestor

data

podpis i piecz´ç

podpis i piecz´ç
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
RAPORT ROCZNY
z realizacji zadaƒ w roku ..... w ramach programu „PATENT PLUS — wsparcie patentowania wynalazków”
1. DANE OGÓLNE

1

Nazwa i adres wnioskodawcy, telefon,
numer faksu, e-mail, www

2

Kierownik/osoba upowa˝niona do reprezentowania wnioskodawcy

3

Telefon, numer faksu, e-mail, www

4

NIP, REGON

2. INFORMACJE O ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU
1

Numer umowy

2

Tytu∏ projektu

3

Imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do
kontaktów ze strony wnioskodawcy
(telefon, e-mail, numer faksu)

4

Termin rozpocz´cia realizacji zadaƒ
w ramach programu

5

Termin zakoƒczenia realizacji zadaƒ
w ramach programu

3. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONYWANYCH ZADA¡
(opis wykonanych zadaƒ zgodnie z harmonogramem oraz wskazanie uzyskanych efektów z realizacji poszczególnych zadaƒ)
4. WYKONANE ZADANIA WED¸UG HARMONOGRAMU

Lp.

Nazwa zadania

Termin
zakoƒczenia
planowany

Ârodki ogó∏em

Ârodki finansowe na nauk´

planowane

poniesione

planowane

poniesione

4

5

6

7

wykonanie
1
1
2
3
4

2

3
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5. WYKAZ ZAKUPIONEGO SPRZ¢TU I WYPOSA˚ENIA
Lp.

Rok zakupu

Nazwa

Koszt (z∏)

1
2
3
6. OCENA REALIZACJI ZADA¡ W RAMACH PROGRAMU
Czy zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy?
TAK/NIE
(JeÊli zaznaczono odpowiedê NIE, nale˝y przedstawiç powsta∏e odst´pstwa od umowy
wraz z ich uzasadnieniem)
Opis i uzasadnienie rozbie˝noÊci:
7. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW (z∏)
Poniesione koszty rok .....
w tym:
Lp.

Specyfikacja kosztów

1

2

1

Koszty bezpoÊrednie ogó∏em
w tym:
1) wynagrodzenia z pochodnymi

Koszt projektu
ogó∏em

3

Êrodki w∏asne

Êrodki
finansowe
pochodzàce
ze Êrodków
finansowych
na nauk´

Êrodki
finansowe
pochodzàce
z innych êróde∏

4

5

6

2) sprz´t i wyposa˝enie
3) inne
2

Koszty poÊrednie

3

Koszty ogó∏em

8. OPIS CZ¢ÂCI FINANSOWEJ
1) Ârodki finansowe na nauk´ niewykorzystane wg stanu na dzieƒ...
2) WyjaÊnienie ewentualnych rozbie˝noÊci dotyczàcych nak∏adów planowanych i zrealizowanych.
3) Uzasadnienie ewentualnych rozbie˝noÊci powsta∏ych w toku wykonywania zadaƒ pomi´dzy zakresem zadaƒ lub harmonogramem okreÊlonym w umowie.
4) Dokumentacja potwierdzajàca rozliczenie projektu znajduje si´ do wglàdu w ....
(adres, osoba upowa˝niona, telefon, e-mail)
5) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:
(imi´ i nazwisko, telefon, numer faksu, e-mail)
6) Raport sporzàdzono w dniu ...
Piecz´ç wnioskodawcy

Osoba upowa˝niona
do reprezentowania wnioskodawcy

G∏ówny ksi´gowy/Kwestor

data

podpis i piecz´ç

podpis i piecz´ç
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
RAPORT KO¡COWY
z realizacji zadaƒ w ramach programu
„PATENT PLUS — wsparcie patentowania wynalazków”
1. DANE OGÓLNE

1

Nazwa i adres wnioskodawcy, telefon, numer faksu, e-mail, www

2

Kierownik/osoba upowa˝niona do reprezentowania wnioskodawcy

3

Telefon, numer faksu, e-mail, www

4

NIP, REGON

2. INFORMACJE O ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU
1

Numer umowy

2

Imi´ i nazwisko osoby uprawnionej
do kontaktów ze strony wnioskodawcy (telefon, e-mail, numer faksu)

3

Termin rozpocz´cia realizacji zadaƒ
w ramach programu

4

Termin zakoƒczenia realizacji zadaƒ
w ramach programu

3. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANYCH ZADA¡
(opis wykonanych zadaƒ zgodnie z harmonogramem oraz wskazanie uzyskanych efektów z realizacji poszczególnych zadaƒ)
4. WYKONANE ZADANIA WED¸UG HARMONOGRAMU

Lp.

Nazwa zadania

Termin
zakoƒczenia
planowany

Ârodki ogó∏em

Ârodki finansowe na nauk´

planowane

poniesione

planowane

poniesione

4

5

6

7

wykonanie
1
1
2
3
4

2

3
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5. WYKAZ ZAKUPIONEGO SPRZ¢TU I WYPOSA˚ENIA
Lp.

Rok zakupu

Nazwa

Koszt (z∏)

1
2
3
6. OCENA REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ WNIOSKODAWC¢
Czy projekt zosta∏ zrealizowany zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy?
TAK/NIE
(JeÊli zaznaczono odpowiedê NIE, nale˝y przedstawiç powsta∏e odst´pstwa od umowy
wraz z ich uzasadnieniem)
Opis i uzasadnienie rozbie˝noÊci:
7. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH (z∏)
Poniesione koszty
w tym:
Lp.

Specyfikacja kosztów

1

2

1

Koszty bezpoÊrednie ogó∏em
w tym:
1) wynagrodzenia z pochodnymi

Koszty
realizacji zadaƒ
ogó∏em

3

Êrodki w∏asne

Êrodki
finansowe
pochodzàce
ze Êrodków
finansowych
na nauk´

Êrodki
finansowe
pochodzàce
z innych êróde∏

4

5

6

2) sprz´t i wyposa˝enie
3) inne
2

Koszty poÊrednie

3

Koszty ogó∏em

8. OPIS CZ¢ÂCI FINANSOWEJ
1) Ârodki finansowe na nauk´ niewykorzystane wg stanu na dzieƒ ...
2) WyjaÊnienie rozbie˝noÊci dotyczàcych kosztów planowanych i zrealizowanych.
3) Uzasadnienie ewentualnych rozbie˝noÊci powsta∏ych w toku wykonywania zadaƒ pomi´dzy zakresem zadaƒ lub harmonogramem okreÊlonym w umowie.
4) Dokumentacja potwierdzajàca rozliczenie realizacji zadaƒ w ramach programu znajduje si´ do wglàdu w ...
(adres, osoba upowa˝niona, telefon, e-mail)
5) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:
(imi´ i nazwisko, telefon, numer faksu, e-mail)
6) Raport sporzàdzono w dniu ...
Piecz´ç wnioskodawcy

Osoba upowa˝niona
do reprezentowania wnioskodawcy

G∏ówny ksi´gowy/Kwestor

data

podpis i piecz´ç

podpis i piecz´ç

