Instrukcja wypełniania Karty aplikacji produktu
Nazwa jednostki – wpisuje się nazwa Katedry/Zakładu.
Ad. 1. Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, lata realizacji (bez
względu na źródło finansowania) – należy podać nazwę projektu badawczego realizowanego
w ramach działalności statutowej, środków NCN, NCBR, FNP, funduszy unijnych itd., w ramach
którego powstał dany „produkt”.
Ad. 2. Nazwa produktu – zatytułować i określić rodzaj produktu np.:
• wynalazek,
• utwór,
• wzór użytkowy,
• znak towarowy,
• wzór przemysłowy,
• topografia układu scalonego,
• odmiana rośliny,
• procedura,
• technologia,
• ekspertyza,
• licencja,
• materiał,
• wyrób,
• metoda,
• oprogramowanie,
• opracowanie naukowe,
• działanie artystyczne,
• oznaczenie geograficzne,
• know-how,
• scenariusz,
• plan,
• strategia.
Ad. 3. Opis aplikacji produktu – należy opisać projekt z uwzględnieniem następujących elementów:
oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalność
albo okres wykorzystania.
Ad. 4. Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu oraz jego numer identyfikacji
skarbowej należy podać (zgodnie z opisem w polu) informacje o jednostce, które przyjęła produkt.
Może to być inna jednostka naukowa (np. inny wydział), przedsiębiorca, jednostka terytorialna,
organizacja pozarządowa itd.
Ad. 5. Forma prawna przekazania produktu – w każdym przypadku należy zamieścić informację:
"udostępnienie wyników badań i/lub prac rozwojowych otoczeniu społeczno-gospodarczemu"
Przykładowe sformułowania użyte w Kartach aplikacji produktu na potrzeby parametryzacji
w poprzednich latach:
1. sharing of research results and/or development work for socioeconomic environment;
2. udostępnienie wyników badań i prac rozwojowych otoczeniu społeczno-gospodarczemu;
3. udostępnienie know-how, Umowa o współpracy z dn. 3.01.2010 w ramach projektu
nr POIG.01.01.02.-24-078/09-00 na rzecz Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej zatwierdzenie przyjęcie projektu;

4. udostępnienie wyników badań i prac rozwojowych otoczeniu społeczno-gospodarczemu
realizowane na podstawie Porozumienia o współpracy z dn. 17.06.2016 r. pomiędzy
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Miastem Zabrze;
5. przekazanie uczniom i nauczycielom biologii wydawnictwa popularnonaukowego, którego
autorem jest pracownik Katedry Ekologii UŚ (Wilczek Z., 2016. Ścieżka przyrodniczodydaktyczna w Lasku Wilkowickim. Klub Gaja. Wilkowice: ss. 26);
6. udostępnienie wiedzy otoczeniu społeczno-gospodarczemu, porozumienie o współpracy
z 5.05.2016r. ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja;
7. udostępnienie rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania badań;
8. udostępnienie wyników do użytkowania.

Ad. 6. Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach …….-…….: jeśli karta aplikacji wypełnia się
za wyniki działań w roku 2017, to w karcie wpisujemy 2017, ignorując zapis "w latach ....-....". Jeśli w
tej chwili mają Państwo pewność, że aplikacja danego produktu rozłożona będzie w latach, to
dokument należy wypełnić na koniec tego okresu.)
wybrać zasięg: mały, średni, duży:
 zasięg mały/lokalny – oznacza nie więcej niż 2 województwa lub liczbę podmiotów, które
zastosowały produkt nie większą niż 9 tj. 2 punkty dla Wydziału,
 zasięg średni/krajowy – oznacza nie więcej niż 3 województwa lub liczbę podmiotów, które
zastosowały produkt nie mniejszą niż 10 tj. 4 punkty dla Wydziału,
 zasięg duży/międzynarodowy – oznacza aplikację produktu na terenie więcej niż jednego
państwa tj. 10 punktów dla Wydziału.
Ad. 9. Potwierdzenie aplikacji – należy podać informację o podmiocie tj. nazwę podmiotu, adres.
Koniecznym jest uzyskanie pieczątki firmowej podmiotu i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu.
Kartę aplikacji produktu należy dostarczyć do Biura Projektu WBiOŚ w terminie nie później niż dwa
tygodnie po przeprowadzeniu badania, a dokument w wersji elektronicznej (edytowanej Word)
wysłać na adres email: projekty.wbios@us.edu.pl.
Miejsce dostarczenia dokumentu:
Biuro Projektów
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Jagiellońska 28, pokój B-308
40-032 Katowice
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
tel. 32 2009 554, e-mail: projekty.wbios@us.edu.pl

