[data]

Potwierdzenie wpłynięcia do Wydziałowej
Komisji ds. Komercjalizacji

[podpis]
[data]

Potwierdzenie wpłynięcia do Biura
Rzecznika Patentowego

[podpis]
[data]

Potwierdzenie wpłynięcia do LCTT PL
[podpis]
FORMULARZ NR 1
Zgłoszenie wyników prac intelektualnych w Politechnice Lubelskiej
CZĘŚĆ 1 [wypełnia Twórca]
1. Tytuł projektu / pracy:

2. Źródła finansowania:



Zaznacz właściwe
Podaj nazwę konkursu

7 Program Ramowy

Podaj numer zadania

Badania statutowe wydziału

Podaj nazwę konkursu

Fundusze strukturalne (2007-2013)

Podaj nazwę konkursu

Fundusze strukturalne (2014-2020)

Podaj nazwę konkursu

Horyzont 2020
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podaj nazwę konkursu
Podaj nazwę konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Podaj nazwę konkursu

Narodowe Centrum Nauki
Inne

3. Jednostka organizacyjna:
Wydział:

Jednostka:

WBiA

WEiI

WIŚ

WM

WPT

WZ

4. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko Twórcy:
Telefon:

e-mail:

W przypadku większej liczby Twórców należy skopiować powyższą tabelkę (jeden Twórca – jedna
tabelka).
5. Czy wyniki prac intelektualnych zostały uzyskane przy współpracy z innymi podmiotami?
NIE

TAK
Podaj nazwę

6. Termin realizacji prac:
Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

7. Skrócony opis uzyskanych wyników prac intelektualnych (max. 1500 znaków ze spacjami):

8. Planowane działania zmierzające do komercjalizacji:



Zaznacz właściwe
Sprzedaż ”know-how”
Udzielenie licencji
Sprzedaż prawa do patentu
Utworzenie spółki typu spin-off
Prowadzenie dalszych badań
inne
brak działań

Uwagi

Źródło finansowania ochrony
patentowej (jeśli dotyczy):
W przypadku nieposiadania przez jednostkę organizacyjną środków wystarczających do opłacenia
ochrony patentowej istnieje możliwość wnioskowania o pomostowe sfinansowanie opłat do urzędu
patentowego ze środków wydziałowych. Wniosek o wsparcie należy złożyć do Dziekana.

…………………………………
[Data]

……………………………………………
[podpisy Twórców]

CZĘŚĆ 2 [wypełnia Wydziałowa Komisja ds. Komercjalizacji)
Wnioskuję podjęcie następujących działań:
Uwagi:





Objęcie ochroną prawną
(np. patent)

Sprzedaż ”know-how”

………………………………..………………………………
………………………………..………………………………
………………………………..………………………………
………………………………..………………………………



Udzielenie licencji

………………………………..………………………………
………………………………..………………………………



Utworzenie firmy spin-off

………………………………..………………………………
………………………………..………………………………









Prowadzenie dalszych
badań w tym kierunku
Wyniki przeznaczone
wyłącznie do publikacji –
brak potencjału
komercjalizacyjnego

………………………………..………………………………
………………………………..………………………………

………………………………..………………………………
………………………………..………………………………

Przeniesienie na Twórcę
praw do wyników prac
intelektualnych1

………………………………..………………………………

inne

………………………………..………………………………

………………………………..………………………………

Data i miejsce:

…………………………………………………..

Podpis Przewodniczącego Komisji:

…………………………………………………..

[Wydziałowa Komisja ds. Komercjalizacji przekazuje kopię niniejszego dokumentu Twórcy oraz do
Biura Rzecznika Patentowego Uczelnia oraz do LCTT PL]

1

Zgodnie z art. 86e ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

