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Załącznik nr 2  

do Umowy na realizację usługi badawczej 

Raport wdro żeniowy z wykonanej usługi badawczej 
 
 
 

A. Informacje o Beneficjencie Projektu 

Nazwa Beneficjenta Projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
NIP 8970177291 
REGON 00001324 
Nazwa projektu Z nauki do biznesu – II edycja 
Nr umowy o dofinansowanie projektu  
w ramach poddziałania 8.2.1 POKL 

Umowa nr UM_SP.433.1.346.2013 z dnia 27.08.2013r. 

B. Informacje o Wykonawcy usługi badawczej 

Nazwa Katedry / Zakładu CM UMK  
(Wykonawcy usługi) 

 

Adres siedziby Katedry/Zakładu CM 
UMK. Należy podać: ulicę, nr lokalu, 
kod, miejscowość, województwo 

 

Telefon i faks (z numerem 
kierunkowym), e-mail 

 

Kierownik zespołu badawczego  
Skład osobowy członków zespołu 
badawczego 

 

C. Informacje o Przedsiębiorstwie 

Nazwa Przedsiębiorstwa 
 
 
 

Adres siedziby  
Należy podać: ulicę, nr lokalu, kod, 
miejscowość, województwo. 

 

NIP 
 
 
 

REGON 
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D. Informacje o usłudze badawczej 

Nazwa usługi badawczej   
Usługa dotyczy (należy zaznaczyć właściwą opcję): 

� Opracowania nowego produktu (wyrobu lub usługi); 

� Opracowania udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi); 

� Opracowania  nowego procesu w produkcji lub dostawie/logistyce produktów; 

� Opracowania ulepszonego procesu w produkcji lub dostawie/logistyce produktów. 

Usługa spełnia warunki: 

� badań przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia  30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki; 

� prac rozwojowych w rozumieniu ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki; 

� badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób 
wymaganiami normatywnymi. 

Data rozpoczęcia realizacji usługi (dd-mm-rrrr)  

Data zakończenia realizacji usługi (dd-mm-rrrr)  

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej 
ze strony Wykonawcy za realizację 
usługi  

 

E. Opis rezultatu wykonanej usługi  

Przeznaczenie wsparcia w ramach Projektu pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”  
(przedmiot i zakres zrealizowanej usługi, rezultaty zrealizowanej usługi, zastosowane 
narzędzia i metodyka,  proponowane rozwiązania problemu badawczo-rozwojowego 
Przedsiębiorstwa, opis potencjalnego zastosowania wyników realizacji usługi  
w Przedsiębiorstwie). 
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F. Potwierdzenie realizacji usługi badawczej 

Data  
Podpis z pieczęcią Kierownika zespołu 
badawczego  

 

Podpis z pieczęcią Dysponenta środków 
Projektu 

 

 

G. Potwierdzenie akceptacji realizacji usługi badawczej 

Data  

Podpis i pieczęć Beneficjenta Projektu  

Podpis z pieczęcią osoby reprezentującej 
Przedsiębiorstwo 

 

 
 
 
Załączniki: 
 

1. Protokół odbioru opracowanego produktu/wyrobu/usługi/procesu produkcji. 
2. Nośnik informacji z wynikami z wykonanej usługi. 


