ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

REALIZACE PROJEKTU

Harmonogram projektu/odchylka
Metody řešení /odchylka
Financování a náklady projektu
 Rozpočet nákladů za celý projekt/Čerpání nákladů za celý
projekt/odchylka
Subdodávky a pořízení hmotného a nehmotného
majetku/odchylka
Rizika projektu a jejich řízení

Zapojení uživatele do řešení
 míra zapojení – viz přihláška/zhodnocení přístupu k zapojení
uživatele (přípravná fáze/konzultace/využití testovacích a
evaluačních kapacit)
Transfer znalostí
Bezpečnost informací a citlivost dat
 ochrana informací/hospodářská soutěž/utajované informace

VÝSLEDKY PROJEKTU

Hlavní výsledky - dosažené
 K jednotlivým výsledkům je nutno doložit příslušné informace
dle přílohy „Informace o výsledcích“, zejména jde o
samostatné popisy výsledků a technickou dokumentaci,
případně další, podle uvedené přílohy a doklady o dosažení
formálních charakteristik výsledků (např. certifikace
metodiky, zapsání patentu apod.)
 Odchylky
Vedlejší výsledky/odchylky

Právní ochrana výsledků
 forma právní ochrany výsledků projektu a vypořádání
vlastnických práv v rámci konsorcia. Nutno doložit příslušnými
dokumenty – dohodou mezi příjemci
Úroveň vyspělosti výsledků

CÍLE PROJEKTU A PROGRAMU

 Hlavní cíl projektu - předpokládaný/dosažený/odchylka
 Dílčí cíle projektu - předpokládaný/dosažený/odchylka
 Přínosy a dopady projektu v oblasti bezpečnosti a cílů
stanovených programem – předpokládané/aktuální
předpoklad (ke konci projektu)/odchylka

PŘÍLOHY







Seznam dosažených výsledků + doklady dle typů výsledků
Subdodávky a pořízení hmotného a nehmotného majetku
Souhrn doporučení
Dotazníky za zúčastněné výzkumné organizace
Plán implementace a plán revize přínosů

PLÁN IMPLEMENTACE
Využití výsledků
 Revize trhu (identifikujte klíčové charakteristiky tržního
segmentu, ve kterém budou výsledky uplatněny, limity
uplatnění, limity a potenciál mezinárodního uplatnění, limity
přenositelnosti, dokumenty a studie hodnotící tržní potenciál,
vlastní studie s formativním dopadem na postup užití výsledků
– lze doložit jako přílohu plánu implementace)
 Uživatelské spektrum (typ, křížkem označte tržní segment, ve
kterém očekáváte nejširší uplatnění výsledků projektu)
 Způsob využití výsledků
 Způsob využití výsledků (popis; popište postup šíření výsledků
a zdůvodněte jeho výběr ve vazbě na maximalizaci dopadu
výsledků do uživatelského prostředí)
 Strategie maximalizace přínosů a šíření výsledků

 Post- projektový plán činností vlastníka výsledků (uveďte plány
k dalšímu využití a rozvoji výsledků směrem k maximalizaci jejich
přínosů pro vlastníka, uživatele i program; plán musí být konzistentní
s dosaženou úrovní vyspělosti výsledků, s navrženým způsobem využití
výsledků a s dlouhodobými strategickými záměr y vlastníka výsledků)
 Návazné aktivity v oblasti projektů VaV (v návaznosti na post-projektový
plán formulujte klíčové aktivity, milníky jejich realizace a rámcové
termíny dokončení; návazné aktivity v oblasti výzkumných projektů není
nutné uvádět vždy, uvedení těchto aktivit je vázáno na ambice k získání
dalších veřejných prostředků, je nutné vždy uvádět programový nástroj,
ve kterém má být aktivita realizována)
 Návazné vývojové aktivity u dosažených výsledků (v návaznosti na postprojektový plán formulujte klíčové aktivity, milníky jejich realizace a
rámcové termíny dokončení; vývojové aktivity není nutné uvádět vždy,
zejména pro projekty s vyšším koncovým stupněm vyspělosti se tyto
aktivity neuvádí)
 Identifikace par tnerů pro návazné vývojové aktivity (pokud výsledek
vyžaduje návazné vývojové aktivity směrem k tržnímu uplatnění,
identifikujte průmyslové par tner y nebo způsob získání adekvátních
schopností pro další rozvoj)

Analýza implementačních rizik
 Identifikace druhů rizik a jednotlivých rizik
 Hodnocení závažnosti dopadů a pravděpodobnosti vzniku
 Přípravná opatření pro případ materializace závažných
implementačních rizik (pro každé identifikované riziko popište
provedené nebo plánované opatření a zařaďte jej do typu
podle níže uvedeného výčtu)
Jmenování implementačního manažera (uveďte titul, jméno,
příjmení, funkci a kontaktní údaje osoby zmocněné k řízení
implementace výsledků projektu a k reportingu o jeho postupu
ve smyslu níže uvedeného plánu revize přínosů; implementační
manažer nemusí být dosavadním členem projektového týmu,
pokud k takovému jmenování disponuje Vaše organizace
odpovídajícím zázemím)

 Návaz né aktivity v ob lasti te stování, evaluace a ce r tifikace (T&E)
(v návaznosti na post-projektový plán formulujte klíčové aktivity, milníky
jejich realizace a rámcové termíny dokončení ; tyto aktivity je nutné
uvádět u projektů na úrovni vyspělosti 6 a vyšší)
 Id e ntifikace p ar tne rů p ro návaz né T&E aktivity (pokud výsledek vyžaduje
návazné T&E aktivity směrem k tržnímu uplatnění, identifikujte
průmyslové par tner y nebo způsob získání adekvátních schopností pro
další rozvoj či případné cer tifikační a zkušební autority)
 Návaz né kome rcionaliz ační aktivity (v návaznosti na post-projektový plán
formulujte klíčové aktivity, milníky jejich realizace a rámcové termíny
dokonče ní, komercionalizační aktivity není nutné uvádět vždy, zejména
pro projekty s nižším koncovým stupněm vyspělosti se tyto aktivity
neuvádí)
 Id e ntifikace p ar tne rů p ro návaz né kome rcionaliz ační aktivity (pokud
výsledek vyžaduje návazné komercionali zační aktivity směrem k tržnímu
uplatnění, identifikujte průmyslové par tner y nebo způsob získání
adekvátních schopností pro další rozvoj či případné cer tifikační a
zkušební autority)
 O p atření k oc hraně d uševního vlastnictví a vyp ořád ání nároků
p roje ktovýc h p ar tnerů byla p rove d e na
 Stav op atře ní k oc hraně d uševního vlastnictví a vyp ořád ání nároků
p roje ktovýc h p ar tnerů (popište; rozlišujte zejména dokončená a
nedokončená opatření)

PLÁN REVIZE PŘÍNOSŮ
Očekávaný přínos implementace výsledků pro uživatele
Charakter přínosu
 Výsledek rozšiřuje portfolio schopností/služeb
 Výsledek zlepšuje kvalitu existujících schopností/služeb
 Výsledek snižuje zdrojovou náročnost existujících
schopností/služeb
Popis přínosu
Indikátor y uživatelského přínosu (na základě výše uvedeného
popisu přínosu uveďte alespoň 2 kvalitativní, kvantitativní, časové,
nebo finanční indikátory uživatelského přínosu)
Plán hodnocení indikátorů uživatelského přínosu v období
udržitelnosti projektu (Uveďte postup ověření dosažení indikátorů
přínosu v návaznosti na implementaci výsledků; zejména způsob
měření, odpovědnou osobu, nutnou dobu ověřování a postup
zajištění přístupu k datům)

Očekávaný přínos implementace pro vlastníka výsledků
 Očekávaná úspěšnost výsledku
 Indikátory úspěšnosti implementace výsledku (na základě
výše uvedeného očekávání formulujte alespoň 2 kvalitativní,
kvantitativní, časové, nebo finanční indikátory úspěšnosti
implementační strategie a jejich očekávané hodnoty ve 2. a 5.
roce udržitelnosti)

 Očekávaný přínos implementace výsledků pro dosažení očekávaných
přínosů programu
 Návrh provedení případové studie k programovému přínosu (Uveďte
návrh přístupu k přípravě případové studie spojující změnu indikátorů
uživatelského přínosu, implementaci výsledků do praxe a očekávané
přínosy programu; vhodný rok pro realizaci – 3. nebo 5. rok
udržitelnosti)
 Výhled zapojení koordinátora do bezpečnostního výzkumu a vývoje
 Projekty BV jsou pilířem strategie organizace
 Projekty BV jsou etablovanou součástí por tfolia činností organizace
 Projekty BV budou nově rozvíjeným pr vkem por tfolia činnosti
organizace
 Projekty BV budou realizovány příležitostně, ve strategii organizace
mají doplňkovou roli
 Projekty BV budou realizovány ad hoc, ve strategii organizace nemají
žádnou specifickou roli

