KWESTIONARIUSZ PRZEDSIĘBIORCY
1. Dane przedsiębiorcy
- Imię i Nazwisko:
- adres przedsiębiorstwa:
- województwo:
- kontakt telefoniczny i adres mailowy:
- Status prawny przedsiębiorcy: działalność gospodarcza, spółka /podać typ/……………..
- wielkość przedsiębiorstwa:
mikro przedsiębiorstwo /mniej niż 10 pracowników, obrót całkowity lub bilans roczny nie
przekracza 2 mln EUR/
małe przedsiębiorstwo /mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 10 mln EUR/
średnie przedsiębiorstwo /mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza lub całkowity
bilans roczny nie przekraczający 50 mln EUR/
duże przedsiębiorstwo
2. Opis przedsiębiorstwa /5-10 zdań: nazwa, branża, czas działalności, lokalizacja, profil
odbiorcy produktu/ usługi, konkurencja na rynku/
3. Streszczenie projektu /ok. 10 zdań: temat, obszar naukowy/ dział gospodarczy,
rozpowszechnienie projektu, rentowność, czym projekt przeważa/ wyróżnia się od innych
będących już na rynku? Jak wygląda konkurencja?/.

4. Harmonogram realizacji projektu /planowane etapy i okresy realizacji projektu/.
5. Budżet projektu /proszę podać koszt realizacji projektu najlepiej odnosząc się do ww.
punktów harmonogramu/.
6. Czy występują zewnętrzne/ wewnętrzne czynniki ryzyka, które wpływają na realizację
projektu?
7. Czy projekt jest innowacyjny w skali światowej/ kraju/ regionu? Jeśli tak, to na czym
polega jego innowacyjność? /5-10 zdań/

[Wpisz tutaj]

8. Czy projekt wywiera istotny wpływ na środowisko lub na jego ochronę? Jeśli tak, to na
czym polega wpływ? /5-10 zdań/
9. Jak zewnętrzne finasowanie /np. z środków publicznych/ wpłynie na realizację
projektu?
10. Jaki jest stan przygotowania projektu do realizacji? (np. dokumentacja techniczna,
zezwolenia, koncesje itp.).
11. Cele projektu (np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, rozwój przedsiębiorstwa,
rozszerzenie działalności/ odbiorcy).
12. Czy korzystał Pan/ Pani już z zewnętrznego finansowania z środków publicznych, jeśli
tak to z którego z programów i w jakiej wysokości?
13. Czy był Pan/ Pani w przeciągu trzech ostatnich lat beneficjentem pomocy de minimis?
14. Czy współpracuje Pan/ Pani w ramach projektu z instytucją naukową/ jednostką
badawczą? Jeśli tak, to jaką? Jeśli nie, to czy jest Pan/ Pani otwarty na współpracę tego
typu w ramach projektu?
15. Czy chciałby Pan realizować projekt na zasadzie konsorcjum z innym przedsiębiorcą?
Jeśli tak, to w jakim udziale i na czym polegałaby współpraca?
16. Czy w ramach realizacji projektu planuje Pan/ Pani zwiększyć zatrudnienie? /Jeśli tak, to
proszę podać ilość osób, charakter zatrudnienia, cel zatrudnienia/.

17. Korzyści z realizacji projektu dla osób trzecich /proszę opisać wymierne korzyści dla
społeczeństwa, regionu, branży, nauki/.

18. Proszę podać własne możliwości finansowe w ramach realizacji projektu: /tzw. wkład
własny/. Czy przy braku wsparcia z funduszy publicznych realizowałby Pan/ Pani
projekt?
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