
 
 

 
 

Załącznik 7.1. Raport koocowy z realizacji Usługi wraz z Protokołem odbioru Usługi 
 

 

…………..………………………………… 
Miejscowośd, data 

 

 
RAPORT KOŃCOWY 

Dane Grantobiorcy 

Nazwa i adres 
 
 

Dane Wykonawcy 

Nazwa i adres 
 
 

Okres realizacji Usługi 

Data rozpoczęcia  
i zakooczenia 

 
 

Opis efektów wypracowanych podczas realizacji Usługi 
Co powstało w wyniku realizacji Usługi? Jakie są produkty Usługi? 

(Wypełnia Grantobiorca) 
 
 

Innowacyjnośd efektów Usługi 
Szczegółowy opis opracowanej innowacyjności, w tym podanie jej charakteru (produktowa, procesowa) i 

zasięgu (na poziomie firmy, regionalna, krajowa, międzynarodowa). 
(Wypełnia Wykonawca) 

 
 

Komercjalizacja 
Rynkowe wykorzystanie/ komercjalizacja wyników Usługi, atrakcyjnośd rynkowa przedsięwzięcia, bariery 

wprowadzenia efektów Usługi na rynek, sposoby ich niwelacji, identyfikacja zasobów potrzebnych do 
komercjalizacji, źródła pochodzenia zasobów, wpływy efektów na sytuację rynkową firmy. 

(Wypełnia Grantobiorca) 
 
 

Opis korzyści dla Grantobiorcy ze zrealizowanej Usługi  
(Wypełnia Grantobiorca) 

 
 

Opinia Grantobiorcy o współpracy i efektach pracy Wykonawcy 
(Wypełnia Grantobiorca) 

 
 

 



 
 

 
 

WSKAŹNIKI USŁUGI 
G01 Wdrożenie wyników 

Czy Usługa zakooczyła się 
wdrożeniem wyników przez 
Wnioskodawcę? 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G02 Kontynuacja Usługi 
Czy efekty Usługi są 
kontynuowane  
w ramach innych/większych 
przedsięwzięd dofinansowanych 
z innych funduszy/ 
programów/działao/środków 
prywatnych,  
w szczególności z działania 1.4 
i/lub 1.5 RPO-Województwa 
Dolnośląskiego 2020? 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G03 Innowacje produktowe 
Czy Usługa zakooczyła się 
wprowadzeniem innowacji 
produktowej? 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G04 Innowacje procesowe 
Czy Usługa zakooczyła się 
wprowadzeniem innowacji 
procesowej? 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G05 Zgłoszenie patentowe poza RP 
Czy Usługa zakooczyła się 
zgłoszeniem patentowym 
złożonym poza RP, zgodnie 
z definicją zawartą 
w Regulaminie? 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G06 Wzór przemysłowy poza RP 
Czy Usługa zakooczyła się 
zgłoszeniem wzoru 
przemysłowego poza RP 
zgodnie z definicją zawartą w 
Regulaminie? 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G07 Wzór użytkowy poza RP □ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 



 
 

 
 

Czy Usługa zakooczyłą się 
zgłoszeniem wzoru użytkowego 
poza RP zgodnie z definicją 
zawartą w Regulaminie? 

do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad.  

G08 Wprowadzenie ekoinnowacji  
Czy usługa zakooczyła się 
wprowadzeniem 
ekoinnowacji?    

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad. 

G09 Wzrost zatrudnienia 
Czy w wyniku usługi wzrosło 
zatrudnienie 
w przedsiębiorstwie 
przynajmniej o jeden cały etat. 
Nie wlicza się miejsc pracy, np. 
utrzymanych dzięki realizacji 
projektu oraz pracowników 
zatrudnionych do jego 
realizacji. 

□ Tak □ Nie □ Efekt osiągnięty zostanie 
do 30.09.2019 

Jeśli tak, proszę opisad. 

G10 Wykorzystanie wsparcia 
niefinansowego        
Czy Wnioskodawca skorzystał 
z usług doradczych w ramach 
projektu? 

□ Tak □ Nie Jeśli tak – proszę wpisad imię i nazwisko 
doradcy:  

Jeśli tak, proszę opisad. 
 

Dodatkowe uwagi 

Wykonawcy:  
 

Grantobiorcy:  

UWAGA 
W przypadku deklaracji osiągnięcia wskaźników G05, G06 lub G07 prosimy o dostarczenie kopii 

zgłoszeo do 30.09.2018 roku. 
Nieosiągnięcie wskaźników zadeklarowanych we wniosku o grant może byd podstawą 

do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Lista załączników 

1. Kopia faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę □ Tak □ Nie 

2. Kopia umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i/lub praw 
własności przemysłowej na rzecz Grantobiorcy  i/lub kopia umowy 
z wykonawcą zawierająca powyższe zapisy 

□ Tak □ Nie 

3. Kopia zgłoszenia patentowego poza RP □ Tak □ Nie 

4. Kopia zgłoszenia wzoru przemysłowego poza RP □ Tak □ Nie 



 
 

 
 

5. Kopia zgłoszenie wzoru użytkowego poza RP □ Tak □ Nie 

6. Inne, jakie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................               ............................................................ 

(podpis Wykonawcy)      (podpis Grantobiorcy) 


