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ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH


Tabela Z1: Produkt*


Nazwa produktu

Rodzaj produktu

Opis produktu

Nazwa zadania badawczego, w ramach którego uzyskano produkt

Autor/-rzy produktu





Tabela Z2: Aplikacje**

KARTA APLIKACJI PRODUKTU
będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
(nazwa jednostki)

Lp.
Wyszczególnienie
1.

Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, 
i lata realizacji (bez względu na źródło finansowania):



2.

Nazwa produktu:



3.

Opis aplikacji produktu, z uwzględnieniem takich elementów, jak: 
oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji
i powtarzalność albo okres wykorzystania:



4.

Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu oraz jego
numer identyfikacji skarbowej (w RP NIP),
numer identyfikacji producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w RP nadawany przez ARiMR)
albo numer identyfikacji statystycznej (w RP REGON + NIP):


5.

Forma prawna przekazania produktu (rodzaj i nr umowy):


6.

Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach (podać lata od – do):


we właściwym polu wpisać X

mały/lokalny
(zasięg nie większy niż 2 województwa
lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt,
nie większa niż 9)


średni/krajowy
(zasięg nie mniejszy niż 3 województwa
lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt,
nie mniejsza niż 10)


duży/międzynarodowy
(aplikacja na terenie więcej niż jednego państwa)

7.

Potwierdzenie aplikacji przez podmiot, który zastosował produkt:




……………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
potwierdzającego aplikację produktu


Nazwa i adres właściwego organu lub organizacji 
(jeżeli nie można wskazać podmiotu, który zastosował produkt):








……………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu lub organizacji













Tabela Z3: Wdrożenia**


KARTA WDROŻENIA PRODUKTU
będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
(nazwa jednostki)

Lp.
Wyszczególnienie
1.

Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, 
i lata realizacji (bez względu na źródło finansowania):



2.

Nazwa produktu 
(innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wybór, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, oprogramowanie, odmiana rośliny) :


3.

Opis wdrożenia produktu:



4.

Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego
numer identyfikacji skarbowej (w RP NIP),
numer identyfikacji producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w RP nadawany przez ARiMR)
albo numer identyfikacji statystycznej (w RP REGON + NIP):





5.

Data i numer umowy (umowa wdrożeniowa, umowa licencji, umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych lub udostępnienia własności intelektualnej) potwierdzającej sprzedaż produktu przedmiotowi wdrażającemu:



6. 

Przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będące efektem umowy wdrożeniowej:

… zł w okresie: …

7.

Potwierdzenie przez podmiot wdrażający wdrożenia produktu oraz wysokości środków finansowych przekazanych jednostce na podstawie umowy, o której mowa w lp. 5:




……………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu wdrażającego




Tabela Z4: Inne***

Temat badań
Nazwa zastosowania praktycznego
Opis zastosowania
Nr umowy
Instytucja zamawiająca
Ewentualnie dodatkowe informacje










* produkt oznacza konkretny efekt praktyczny uzyskany w związku z prowadzonymi badaniami, który niekoniecznie został już aplikowany lub wdrożony – więcej zob. prezentacja załączona do przesłanej wiadomości

** aplikacja oznacza zastosowanie efektów badań nie związane z przepływem finansowym („darmowe”); wdrożenie jest zastosowaniem efektów badań związanym z przepływem finansowym (konieczna jest stosowna umowa) – w obu przypadkach należy dołączyć podpisaną przez właściwą instytucję kartę aplikacji lub wdrożenia (prosimy o wydrukowanie karty, przekazanie do podpisu instytucji, przekazanie podpisanej karty)

*** mogą to być następujące rzeczy: utwór, procedura, ekspertyza, metoda, opracowanie naukowe, scenariusz, plan, strategia lub inne (w razie wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z osobą zbierająca dane); konieczne jest dołączenie umowy w formie skanu

