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ANKIETA 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

nr GAPR-KETGATE/2537/17/W  

 

Kompleksowa organizacja warsztatów regionalnych z udziałem przedstawicieli sektora 

nanotechnologii, których efektem będzie: 

• wykonanie analizy potrzeb sektora, dotyczących współpracy w obszarze Key-enabling 

Technology (KET) (metodologia warsztatów stanowi załącznik nr 2 do zapytania);  

• przygotowanie raportu podsumowującego warsztaty wraz z analizą SWOT rynku nanotechnologii 

w Województwie Śląskim (wzór raportu stanowi załącznik nr 3 do zapytania); 

• dostarczenie wypełnionych przez uczestników warsztatów formularzy ankietowymi (formularze 

stanowiące załącznik nr 4 do zapytania). 
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ANKIETA 

 
 

WPROWADZENIE 

 
Szanowni Państwo,  
Poniższy kwestionariusz ma na celu zebranie informacji i konkretnych wskazówek dotyczących 
wcześniejszych doświadczeń Państwa firmy, a także barier i potrzeb związanych z pozyskiwaniem 
wyspecjalizowanych usług, obejmujących kluczowe technologie wspomagające (KET) w systemach 
produkcyjnych i / lub produktach. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przez partnerów projektu 
KETGATE, realizowanego w ramach Interreg Central Europe; którego celem jest wsparcie  MŚP w 
identyfikacji i efektywnym wykorzystaniu  z wyspecjalizowanych usług KET w środowisku międzynarodowym.  
Firmy biorące udział w ankiecie wyrażają zgodę na ujęcie ankiety i udzielonych odpowiedzi w raporcie, jaki 
zostanie sporządzony w ramach projektu KETGATE. 
Firmy biorące udział w ankiecie otrzymają bezpośrednie kontakty do odpowiednich organizacji badawczo-
naukowych i ekspertów w obszarze KET z Europy Centralnej; mogą również otrzymać bezpłatne wsparcie w 
zakresie stosowania technologii KET. 
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1. NAZWA FIRMY *obligatoryjne   

 
 
2. Dane kontaktowe  (imię, nazwisko, adres firmy, strona www, email) *obligatoryjne  
 
3. Jaki jest główny sektor w którym działa firma?  

• Żywność 

• Zdrowie 

• Transport  

• inne 

4. Jaka jest wielkość Państwa firmy?  

• MŚP  (<250 zatrudnionych  <50mln € obrotów)  

• duże przedsiębiorstwo  (>250 pracowników; >50mln € obrotów)  

5. Czy Państwa firma posiada międzynarodowe patenty (zgłoszone w ciągu ostatnich 5 lat)?  

• TAK 

• NIE 

6. Czy Państwa firma posiada wewnętrzny dział badań i rozwoju?  

• TAK 

• NIE 

7. Czy korzystali Państwo z funduszy zewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową (własną lub we 
współpracy z jednostką zewnętrzna)? Proszę zaznaczyć program / źródło z którego Państwo korzystaliście 
(możliwy wybór wielokrotny):  

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  (ERDF) Regionalny Program Operacyjny (RPO);  

• Regionalne Środki na Innowacje  - Regional Innovation Law;  

• fundusze narodowe National Funds;  

• H2020  

• Life  

• nie korzystałem z żadnych w ww. programów   
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8. Jaki typ projektu otrzymał wsparcie w ramach ww. programów  *obligatoryjne   

• badania podstawowe   

• badania stosowane  

• transfer technologii  

• infrastruktura 

9. Czy środki o które Państwo ubiegaliście się były przeznaczone dla projektów realizowanych w 
partnerstwie (np. Państwa firma we współpracy z jednostką B+R)? 
  

• TAK, we współpracy z inną/ymi firmą/ami 

• TAK, we współpracy z jednostką B+R 

• NIE, tylko moja firma była beneficjentem  

• nie otrzymaliśmy dotąd żadnego finansowania 

10. Czy kiedykolwiek współpracowali Państwo z zewnętrznym laboratorium i / lub instytucją B+R/ centrum 
badań stosowanych?  

• TAK  

• NIE 

11. Czy realizowane przez Państwa projekty dotyczyły również Kluczowych Technologii Wspomagających?  

• Materiały zaawansowane,  

• Micro i nanoelektronika,  

• Fotonika,  

• Nanotechnologia,  

• Biotechnologia przemysłowa,  

• Zaawansowane systemy produkcji,   

• Nie / Nie wiem 

12. Jeżeli współpracowali Państwo z jednostką B+R, czy była ona położona blisko Państwa siedziby, w 
kraju, czy za granicą? 

• W moim regionie  

• W moim kraju   

• Za granicą  

• Nie dotyczy, nie współpracowałem z zewnętrznymi laboratoriami / centrami B+R   



 

 

 

 

Page 4 

 

 

13. Jeśli współpracowali Państwo z zewnętrznym centrum B+R, jakie korzyści ze współpracy mogą Państwo 
wskazać (możliwy wybór wielokrotny)? 

• Lepsze wyniki badań;  

• Krótszy czas komercjalizacji; 

• Nowe możliwości rozwoju / wcześniej nie dostrzegane;  

• Nie dotyczy, nie współpracowałem z zewnętrznymi laboratoriami / centrami B+R   

14. Dlaczego wybrali Państwo właśnie tę jednostkę B+R? (możliwy wybór wielokrotny) 

• Kontakty osobiste   

• Renoma i doświadczenie instytucji   

• Szybka identyfikacja kompetencji jednostki  

• Proste I szybkie procedury związane z podpisaniem umowy o współpracy   

• Nie dotyczy, nie współpracowałem z zewnętrznymi laboratoriami / centrami B+R   

15. Jakie napotykali Państwo trudności podczas współpracy z jednostkami B+R? (możliwy wybór 
wielokrotny)  

• Trudności w identyfikacji najbardziej odpowiadającej potrzebom jednostki B+R,  

• Zbyt drogie usługi  

• zbyt długie/ skomplikowane/ uciążliwe procedury związane z podpisaniem umowy o 
współpracy 

• Rezultaty badań / eksperymentów dostarczone po czasie /  niezgodnie z podpisanym 
porozumieniem  

• Wyniki badań/ testów niezadowalające 

• Bariera Językowa (w przypadku współpracy międzynarodowej) 

• Brak efektywnej komunikacji -  pracownicy instytucji B+R zbyt zorientowani na badania; 
nieumiejętność przełożenia języka badań/ technologicznego  na język MŚP 

• Kwestie praw własności intelektualnej nierozstrzygnięte / niejasne  

•  Nie dotyczy, nie współpracowałem z zewnętrznymi laboratoriami / centrami B+R   

16. W przypadku gdy podejmowali Państwo współpracę z instytucjami B+R, jakiego typu usług poszukiwali 
Państwo? (możliwy wybór wielokrotny)  

• Dostęp do wiedzy/ technologii oraz urządzeń pozwalających na walidację 

• Demo  

• Proof of concept / weryfikacja koncepcji / testy laboratoryjne / tworzenie prototypu i jego 
testowanie   
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• produkt pilotażowy / linia produkcyjna pilotażowa / pre-series/ walidacja produktu/ 
certyfikacja  

• Testowanie materiałów   

17. Jeśli nie współpracowali państwo dotychczas z instytucjami B+R prosimy podać powód . (możliwy 
wybór wielokrotny) 

• Brak odpowiednich centrów B+R w pobliżu   

• Brak kontaktów do centrów B+R za granicą   

• Brak czasu na współpracę z zewnętrznymi instytucjami B+R   

• Brak zaufania do instytucji B+R  

• Nie potrzebujemy nowych produktów / usług   

• Nasz wewnętrzny dział badań I rozwoju jests samowystarczalny i samodzielnie rozwija 
projekty innowacyjne  

• Wymagania inwestycyjne są zbyt wysokie  

• Procedura administracyjna związana z podpisaniem zewnętrznego kontraktu jest zbyt 
skomplikowana / długa   

• Kwestie związane z prawem własności intelektualnej, np. instytucja B+R nalega na 
przekazanie jej wszelkich praw 

18. Czy znają Państwo pojęcie Kluczowych Technologii Wspomagajacych  - Key Enabling Technologies 
(KETs) *pytanie obowiazkowe  

• TAK  

• NIE 

19. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedzieli Państwo twierdząco – czy używają Państwo KET w swoich 
produktach lub procesach produkcyjnych?  

•  TAK  

• NIE 

• nie dotyczy, nie znam KET 

20. Którymi technologiami są Państwo szczególnie zainteresowani ? (możliwy wybór wielokrotny) 

•  Materiały zaawansowane,  

• Micro i nanoelektronika,  

• Fotonika,  

• Nanotechnologia,  

• Biotechnologia przemysłowa,  
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• Zaawansowane systemy produkcji,   

• Nie dotyczy/ nie znam KET  

  

Dziękujemy za udział w ankiecie. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą B+R oraz otrzymaniem 

za darmo wsparcia w obszarze Kluczowych Technologii Wspomagających od renomowanych instytucji 
badawczo-rozwojowych w Europie, prosimy o zaznaczenie pola poniżej. 

• Proszę o kontakt ze strony  KETGATE.   

 

 
 

 


