
 

 

 

 
 

w ramach programu

Nr raportu1  

Okres sprawozdawczy od 

 

 

A. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Numer umowy 

Okres realizacji projektu  od 

Tytuł projektu 

Słowa kluczowe  

 

B. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Status w projekcie2 Nazwa podmiotu

Wykonawca / 
Lider konsorcjum 

 

Współwykonawca  1  

Współwykonawca  2  

Współwykonawca  …  

 

B1.Kierownik PROJEKTU 

Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy 

Miejsce zatrudnienia 

Nr telefonu, e-mail 
 

  

                                                           
1 Kolejny numer raportu w projekcie 1,2,3 etc
2 Wykonawca w odniesieniu do Umowy zawartej z NCBR
3 Należy wybrać: JN, PM, PŚ, PD, IN 

 

RAPORT OKRESOWY 

z realizacji projektu 

w ramach programu międzynarodowego … 

 

RRRR.MM.DD do 

  Akronim  

RRRR.MM.DD do 

  

Nazwa podmiotu 

Nazwa 
skrócona  

(zgodna  

z umową) 

 
Rodzaj podmiotu

  

  

  

  

  

 

 

 

                   
tc.  

Wykonawca w odniesieniu do Umowy zawartej z NCBR, w przypadku pojedynczego wykonawcy pola współwykonawców 

 

RRRR.MM.DD 

 

RRRR.MM.DD 

Rodzaj podmiotu3 

, w przypadku pojedynczego wykonawcy pola współwykonawców  



 

 

 

C. INFORMACJE O POSTĘPIE W REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

 

Nr i tytuł zadania4 
  

Data rozpoczęcia zadania planowana 
RRRR.MM.DD 

rzeczywista 
RRRR.MM.DD 

Data zakończenia zadania planowana 
RRRR.MM.DD 

rzeczywista
5 RRRR.MM.DD 

Koszt zadania (PLN) planowany  
rzeczywisty 

(na koniec okresu 

sprawozdawczego) 

 

Podmioty realizujące6 
  

Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach realizacji zadania 
Nie więcej niż 3 strony formatu A4 na każde zadanie realizowane w okresie sprawozdawczym: opis rezultatów osiągniętych w okresie 

sprawozdawczym, działań wykonanych w tym okresie. 

 
 
 

Wskazać osiągnięte  rezultaty 
zadania7 
Nie dotyczy zadania niezakończonego 

w okresie sprawozdawczym 

 

Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności ze wskazaniem działań naprawczych 
Jeżeli w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie w ramach 

zadania, należy wskazać, jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte lub planowane działania naprawcze, 

określić wpływ na dalszą realizację projektu oraz osiągnięcie planowanych rezultatów projektu 

 
 
 

 

  

                                                           
4
Każde realizowane zadanie należy wpisać do kolejnej tabeli 

5
W przypadku, gdy zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym należy wpisać ,,w realizacji” 

6
Należy wypełnić w przypadku konsorcjum- w odniesieniu do Umowy zawartej z NCBR 

7
Proszę podać symbol i opis sposobu potwierdzenia przeprowadzonych prac i uzyskanych rezultatów: D – dokumentacja (np. dokumentacja 

techniczna, opracowanie założeń do prototypu, linii technologicznej, procesu) –  symbol, numer, nazwa itp.; W – udokumentowane wyniki 
pomiarów; R – raporty (raporty cząstkowe opisujące przeprowadzone prace) – symbol, nazwa; Z – zgłoszenie o certyfikację lub uznanie 
zgodności z normą – numer zgłoszenia; ZP – zgłoszenie patentowe, patent – numer; C – uzyskane certyfikaty –  numer; P – publikacja, 
prezentacja, wydanie książkowe; I – inne – jeśli wymienione kategorie nie wypełniają sposobu potwierdzenia rezultatów prac, należy 
wpisać literę I oraz podać krótki opis 

 



 

 

 

D. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW PROJEKTU, PROMOCJI  

 

1) publikacje w czasopismach recenzowanych 

Lp. Tytuł publikacji Autorzy Nazwa czasopisma IF 

Data złożenia 

do druku, rok 

wydania 

Język 

publikacji 

1.       

…       

2) wystąpienia konferencyjne i seminaria 

Lp. 

 
Tytuł prezentacji Autorzy 

Data i miejsce 

konferencji 

Konferencja 

międzynarodowa/krajowa 

(IN/PL) 

wystąpienie/ 

plakat 

1.      

…      

3) Patenty/zgłoszenia patentowe (tytuł, numer, data, Twórca, Uprawniony z patentu) 

4)  Inne (nie wymienione powyżej np. materiały promocyjne, informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne, 

seminaria, prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, organizacja konferencji międzynarodowych): 

 

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.  

 

 
Osoba odpowiedzialna 
za sporządzenie raportu 
okresowego 

Imię i nazwisko: 
 

 

Telefon: 
 

 

e-mail: 
 

Data, podpis: 
 

 
 
 
 

Pieczęć firmowa  

Wykonawcy 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
Podpis Kierownika projektu 

  


