
Załącznik nr 4 

Sposób przekazania innowacji do IZ POWER 

Ważne jest, aby do IZ POWER zostały przekazane wszystkie elementy składowe innowacji, które 

zostały określone jako efekt końcowy w specyfikacji innowacji oraz w załączniku nr 3 do umowy o 

przeniesienie praw autorskich pomiędzy IZ POWER a beneficjentem. 

Szczegółowe zasady przekazywania utworów (nie jest to katalog zamknięty): 

 rozwiązania informatyczne (np.: strona internetowa, kurs/aplikacja on-line, serwis 

internetowy, platforma internetowa, baza danych) – przekazywany jest kod źródłowy na 

nośniku CD/DVD w liczbie jednej kopii. Opis płyty powinien zawierać: nazwę inkubatora, 

nazwę innowacji, nazwę innowatora. Ponadto, należy przekazać instrukcję, jak działa 

dany produkt (np.: w formie opisu, nagrania filmu), specyfikację techniczną, wymagania 

dotyczące warunków sprzętowych, szczególnych umiejętności koniecznych do 

zainstalowania/obsługi produktu. 

 innowacje audiowizualne (np.: filmiki instruktażowe, prezentacje/materiały 

multimedialne, gry komputerowe, pliki video, usługi wirtualne, symulatory on-line) -  

utwór przekazywany jest na nośniku CD/ DVD w liczbie jednej kopii. Opis płyty powinien 

zawierać: nazwę inkubatora, nazwę innowacji, nazwę innowatora. Ponadto, należy 

przekazać instrukcję, jak działa dany produkt (np.: w formie opisu, nagrania filmu), 

specyfikację techniczną, wymagania dotyczące warunków sprzętowych, szczególnych 

umiejętności koniecznych do zainstalowania/obsługi produktu.  Należy zapewnić, aby 

utwór był możliwy do odtworzenia za pomocą co najmniej domyślnego programu 

multimedialnego systemu WINDOWS, tj. Windows Media Player. 

 opracowania (np.: książki, podręczniki, scenariusze, publikacje, instrukcje, gry planszowe, 

program, modele, skrypty, tutoriale, metodologia, pomoce edukacyjne) – utwór 

przekazywany w wersji elektronicznej jest na nośniku CD/ DVD w liczbie jednej kopii. Opis 

płyty powinien zawierać: nazwę inkubatora, nazwę innowacji, nazwę innowatora. 

Ponadto, utwór przekazywany jest również w wersji gotowej do użytkowania, jako 

wydrukowana książka, podręcznik (jeśli środki grantu to przewidywały) itp. Jeśli, zgodnie 

ze specyfikacją, razem z produktem zostały przekazywane inne elementy, je również 

należy przekazać do IZ.  

 urządzenia/narzędzia/produkty – produkt wraz z jego specyfikacją techniczną, opisem, 

instrukcją, jak działa dany produkt (np.: w formie opisu, nagrania filmu), specyfikacja 

techniczna, wymagania dotyczące warunków sprzętowych, szczególnych umiejętności 

koniecznych do zainstalowania/obsługi produktu. Jeśli, zgodnie ze specyfikacją, razem z 

produktem zostały przekazywane inne elementy, je również należy przekazać do IZ.  

 urządzenia i inne produkty, wytworzone w ramach innowacji, których przekazanie lub 

przechowywanie ze względu na dużą objętość/rozmiar byłoby utrudnione lub zostały 

wytworzone w jednym egzemplarzu wyłącznie w celu testowania  (np.: aparat 

telefoniczny, zegarek) – należy przekazać opis techniczny produktu, sposób jego 

użytkowania wraz z instrukcją użytkowania(np.: w formie opisu, nagrania filmu), 



dokumentację fotograficzną potwierdzającą, że innowacja odpowiada opisowi lub inny 

sposób przekazania innowacji, z którego skorzystał Beneficjent dokonując końcowego 

odbioru.  

 innowacje polegające na stworzeniu przestrzeni do pracy/funkcjonowania  (np.: miejsca 

noclegowe) – opis przestrzeni i jej elementów składowych, sposób jej budowy wraz z 

dokumentacją fotograficzną potwierdzającą, że innowacja odpowiada opisowi oraz 

ilustrująca w jaki sposób jest użytkowana lub inny sposób przekazania innowacji, z 

którego skorzystał Beneficjent dokonując końcowego odbioru. Jeśli, zgodnie ze 

specyfikacją, razem z produktem zostały przekazywane inne elementy, je również należy 

przekazać do IZ. 

 innowacje polegające na sieciowaniu podmiotów, nawiązywaniu współpracy – podpisane 

porozumienie/umowa o współpracy pomiędzy podmiotami określająca zasady i warunki 

współpracy, opis modelu sieciowania zgodnie z zapisami specyfikacji lub inny sposób 

przekazania innowacji, z którego skorzystał Beneficjent dokonując końcowego odbioru. 

Jeśli, zgodnie ze specyfikacją, razem z produktem zostały przekazywane inne elementy, je 

również należy przekazać do IZ.  

 innowacje polegające na tworzeniu miejsc pracy – oświadczenie podmiotów, o stworzeniu 

miejsca pracy wraz z jego opisem zgodnie z założeniami specyfikacji innowacji lub inny 

sposób przekazania innowacji, z którego skorzystał Beneficjent dokonując końcowego 

odbioru. Jeśli, zgodnie ze specyfikacją, razem z produktem zostały przekazywane inne 

elementy, je również należy przekazać do IZ.  

  innowacje polegające na stworzeniu nowej usługi (np.: usługi teleopieki, usługi asystenckie, 

usługi animatora)–  opis/model usługi, instrukcja korzystania/działania (np.: w formie filmu) 

lub inny sposób przekazania innowacji, z którego skorzystał Beneficjent dokonując 

końcowego odbioru. Jeśli, zgodnie ze specyfikacją, razem z produktem zostały 

przekazywane inne elementy, je również należy przekazać do IZ.   

Uwaga! Jeśli ze względu na charakter innowacji nie jest możliwe jej przekazanie w jeden z ww. 

sposobów Beneficjent ustala metodę przekazania innowacji z opiekunem projektu z IZ.  

Jeśli jest to technicznie możliwe wszystkie innowacje mogą zostać przekazane na jednym/kilku 

nośnikach np.: pendrive, z oddzielnymi folderami dla każdej z innowacji , opisanymi nazwą 

innowatora.  

 


