KARTA PROJEKTU UNIJNEGO [KPU]
Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli oszacować szanse Państwa firmy na uzyskanie dofinansowania
projekty z funduszy unijnych. W terminie 24 godzin od otrzymania KPU nasi konsultanci ocenią wstępnie projekt,
a w razie potrzeby skontaktują się ze wskazaną osobą celem ustalenia dodatkowych informacji. Wypełnioną
ankietę proszę odesłać na adres e-mail: m.nowak@assiduus.pl

DANE FIRMY
Nazwa firmy
Adres
Województwo
REGON
NIP
www
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do kontaktów
Stanowisko
tel.
e-mail

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Rodzaj prowadzonej
działalności wg PKD
Dane za okres

01.01.2015-31.12.2015

01.01.2016-31.12.2016

Średnioroczne
zatrudnienie
Przychody (PLN)
Suma bilansowa (PLN)
Dochód / zysk netto (PLN)
 projekty UE
Posiadane doświadczenie:

 projekty badawczo-rozwojowe
 współpraca z jednostką naukową
 inne (jakie?)

okres bieżący

INFORMACJE O PLANOWANYM PROJEKCIE
Adres
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Województwo
PKD projektu
 inwestycyjny
 badawczo-rozwojowy
 usługi dla biznesu, w tym:
Typ projektu

o

doradztwo

o

internacjonalizacja i promocja

o

zabezpieczenie własności intelektualnej,

o

wsparcie wejścia na rynki kapitałowe

o

szkolenia

Krótki opis projektu

 własne lub zlecone prace B+R (nieopatentowana wiedza techniczna)
 zgłoszenie patentowe
Posiadane prawa
własności intelektualnych

 patent/wynalazek
 wzór użytkowy
 wzór przemysłowy

Wartość projektu [PLN]
Termin realizacji
Czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy we
współpracy z innymi podmiotami?

 samodzielnie

 we współpracy

Nazwa partnera/ów (jeżeli dotyczy)
BUDŻET PROJEKTU
Grunty
Nieruchomości zabudowane

SZACUNKOWE KOSZTY [PLN]

Roboty instalacyjno – budowlane
Środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Wynagrodzenia
Usługi doradcze i eksperckie
Inne (jakie?)
Obecny stan przygotowań do rozpoczęcia projektu
(posiadanie niezbędnych
pozwoleń, koncepcji
techniczno-ekonomicznej, operatów szacunkowych,
analizy oddziaływania na środowisko, pozwolenia na
budowę)
Czy w wyniku przedsięwzięcia wzrośnie
zatrudnienie?

Liczba nowozatrudnionych w wyniku realizacji
projektu (w przeliczeniu na pełne etaty)

 tak

 1-5

 nie

 6 - 10

 11 i więcej

innowacja produktowa (wprowadzenie nowego
produktu/usługi)
 tak

 nie

w przypadku odpowiedzi TAK prośba o krótki opis
innowacji poniżej

Jaki typ innowacji będzie wdrożony w ramach
projektu?

innowacja procesowa (np. zmiana procesu
wytwarzania)
 tak

 nie

w przypadku odpowiedzi TAK prośba o krótki opis
innowacji poniżej

Prosimy opisać rodzaj technologii, jaka będzie
wdrożona w wyniku realizacji projektu

na świecie:

w Polsce:

Jaki jest okres stosowania innowacji planowanej do
wdrożenia w wyniku realizacji projektu

 poniżej 5 lat

 poniżej 3 lat

 powyżej 5 lat

 powyżej 3 lat

Czy realizacja projektu wzmocni pozycję
konkurencyjną firmy w skali:

Jaki % sprzedaży nowych produktów/usług
przeznaczony będzie na eksport ?

 regionu

 kraju

 międzynarodowej

 do 20%

 21-40%

 ponad 41%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assiduus Europe Fund Sp. z o.o. w
związanych z realizacją usług oraz przekazywaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą
elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

……………………………..

…………………………………………

Data wypełnienia ankiety

Podpis osoby wypełniającej ankietę

