„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Załącznik nr 5 do Umowy nr ……………. na powierzenie grantu

Protokół odbioru
Protokół rezultatu cząstkowego/wypracowanej innowacji społecznej (niepotrzebne skreślić)
innowacji społecznej wypracowanej w ramach projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością
dojrzałej edukacji”.
I. Dane Grantobiorcy
NUMER EWIDENCYJNY
ZŁOŻONEGO WNIOSKU
/ SPECYFIKACJI
INNOWACJI (SIN)
TYTUŁ PROJEKTU
NAZWA WNIOSKODAWCY
NR UMOWY O
POWIERZENIE GRANTU

II. Realizacja innowacji w okresie rozliczeniowym
- opis zrealizowanych zadań w ramach projektu innowacyjnego;
- opis problemów, na jakie natrafiono podczas realizacji innowacji wraz z podjętymi środkami
zaradczymi.
III. Rezultaty
Należy podać wszystkie wskaźniki rezultatu przyjęte w Specyfikacji Innowacji. W przypadku
rozbieżności pomiędzy wartością wskaźnika planowanego do osiągnięcia i osiągniętego w rubryce
„Uwagi” należy wyjaśnić, z czego wynika rozbieżność i co jest jej przyczyną.
Nazwa wskaźnika

Planowany Osiągnięty

Źródła
osiągnięcia
rezultatu*

weryfikacji
wskaźnika

Uwagi

*Należy podać źródła, dzięki którym Grantodawca może zweryfikować proces realizacji i wdrażania
innowacji. Źródła muszą być wiarygodne, miarodajne i umożliwiające precyzyjną weryfikację
postępów/efektów/rezultatów przez Grantodawcę. Źródła muszą być przechowywane przez
Grantobiorcę i udostępnione Grantodawcy na każde jego żądanie.
IV. Określenie pól eksploatacji utworu (dot. protokołu wypracowanej innowacji społecznej):
 trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
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techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego (w szczególności w systemie, techniką
cyfrową (w szczególności w standardzie: ________) lub poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w
to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami.
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany);
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną)
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci
kablowe i platformy cyfrowe;
prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją
rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych
wykorzystanych w Utworze;
prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych;
prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji;
prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na Grantodawcy na nośniku
CD/DVD/innym:_____ – w ilości ___ kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając
w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub
jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności,
w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami
komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub
innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że
zawarte w protokole odbioru wypracowanej innowacji społecznej lub rezultatu cząstkowego
innowacji społecznej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………….
Data i czytelny podpis Grantobiorcy

.………………………………………………………..
Pieczęć Grantobiorcy (jeśli posiada)

Protokół przyjęty do weryfikacji

……………………………………………………………….
Data i podpis Grantodawcy
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Protokół zaakceptowany

……………………………………………………………….
Data i podpis koordynatora Projektu
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