PRE-ANKIETA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) Z POWIATU PILSKIEGO
NA UCZESTNICTWO W ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANŻOWYCH ORAZ
WE WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM
w ramach projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” nr RPWP.01.04.02-30-0001/18
współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu
Szanowni Państwo!
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” Powiat Pilski przeprowadza pre-ankietę
dotycząca zapotrzebowania przedsiębiorstw MŚP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych (USA,
Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie
01.2020 r. do 03.2021 r. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe.
Celem prowadzonego badania jest możliwie największe dostosowanie działań projektowych do zapotrzebowania mikro, małych
i średnich firm z powiatu pilskiego, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych pre-ankiet w terminie do 20 grudnia 2019 r. w jednej z wybranych form:
 Pocztą elektroniczną na adres: ue@powiat.pila.pl
 Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydział Funduszy Pomocowych
i Rozwoju, al. Niepodległości 33/35, III piętro, pokój nr 316, 64-920 Piła
Informujemy, że wszystkie przedsiębiorstwa, które dostarczą pre-ankietę, będą informowane o planowanym terminie rozpoczęcia
rekrutacji firm do projektu oraz o rozpoczęciu rekrutacji.
I. DANE INSTYTUCJI
Dane przedsiębiorstwa
1.

Nazwa Instytucji

2.

NIP

3.

Wielkość przedsiębiorstwa1

 Mikro
 Małe
 Średnie

4.

Adres

5.

Strona internetowa

Dane właściciela przedsiębiorstwa
1.

Imię i nazwisko

2.

Stanowisko

3.

Telefon kontaktowy

4.

Adres e-mail

Dane osoby do kontaktu ws. ankiety

1

1.

Imię i nazwisko

2.

Stanowisko

2.

Telefon kontaktowy

3.

Adres e-mail

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
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II. Charakterystyka prowadzonej działalności – zgodność z obszarem inteligentnych specjalizacji:
2.1 Kod PKD prowadzonej działalności2: dla Inteligentnej Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”
Sekcja C dział 26 
Sekcja J dział 61‐63 
Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:
Sekcja C dział 22‐25

Sekcja C dział 28, 33

Sekcja J dział 59 
Sekcja M dział 72

2.2 Kod PKD prowadzonej działalności3: dla Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł jutra”
Sekcja C dział 24-25

Sekcja C dział 27-30


Sekcja C dział 33



Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:
Sekcja C dział 20, 22-23

Sekcja J dział 62 
Sekcja C dział 26 
Sekcja M dział 71-72

Sekcja E dział 38 
2.3 Kod PKD prowadzonej działalności4: dla Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”
Sekcja A dział 02 
Sekcja C dział 13 
Sekcja C dział 16‐18 
Sekcja C dział 22 
Sekcja C dział 25 
Sekcja C dział 31 
Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:
Sekcja C dział 15, 23‐24

Sekcja E dział 38 
Sekcja J dział 62 
Sekcja M dział 71‐72 
2.4 Kod PKD prowadzonej działalności5: dla Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”
Sekcja A dział 01 
Sekcja C dział 10 
Sekcja C dział 11
Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:
Sekcja A dział 02 
Sekcja C dział 16‐17, 22

Sekcja E dział 38 
Sekcja J dział 62 
Sekcja M dział 72

2.5 Kod PKD prowadzonej działalności6: dla Inteligentnej Specjalizacji: „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”
Sekcja H, działy 49‐52 
Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:
Sekcja C dział 26‐27

Sekcja C 28, 33

Sekcja C dział 29, 30

Sekcja J dział 62

Sekcja M dział 71‐72

2.6 Kod PKD prowadzonej działalności7: dla Inteligentnej Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”
Sekcja C dział 21 
Sekcja Q dział 86 
Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:
Sekcja C dział 26‐28

Sekcja J dział 62‐63

Sekcja M dział 72, 74
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Proszę wstawić „X” przy odpowiedniej sekcji zgodnie z KRS/CEIDG
Proszę wstawić „X” przy odpowiedniej sekcji zgodnie z KRS/CEIDG
4
Proszę wstawić „X” przy odpowiedniej sekcji zgodnie z KRS/CEIDG
5 Proszę wstawić „X” przy odpowiedniej sekcji zgodnie z KRS/CEIDG
6 Proszę wstawić „X” przy odpowiedniej sekcji zgodnie z KRS/CEIDG
7 Proszę wstawić „X” przy odpowiedniej sekcji zgodnie z KRS/CEIDG
3
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III. ZAGRANICZNE TARGI BRANŻOWE
Do udziału w targach zgłaszać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadające siedzibę na terenie powiatu pilskiego, spełniające kryteria dotyczące możliwości skorzystania z
pomocy de minimis8, których działalność mieści się w ramach następujących sekcji PKD zgodnych z obszarem co najmniej jednej z niżej
wymienionych inteligentnych specjalizacji:
a)


b)



Targi organizowane w USA dla przedsiębiorstw wpisujących się w inteligentne specjalizacje:
„Rozwój oparty na ICT”
„Przemysł Jutra”
Targi organizowane w Niemczech dla przedsiębiorstw wpisujących się w inteligentne specjalizacje:
„Wnętrza przyszości”
„Przemysł Jutra”

3. Zgłaszam zapotrzebowanie przedsiębiorstwa w zakresie uczestnictwa w zagranicznych targach branżowych:
 TAK
 NIE
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na powyższe pytanie, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
3.1 Prosimy o wskazanie nazw targów branżowych, którymi są Państwo zainteresowani (możliwość wskazania więcej niż jednej
odpowiedzi)
STANY ZJEDNOCZONE
Wyjazd na targi organizowany dla inteligentnych
specjalizacji:
 „Rozwój oparty na ICT”
 „Przemysł Jutra”
 CES – The Global Stage for Innovation (Las Vegas,
USA)

NIEMCY
Wyjazd na targi organizowany dla inteligentnych specjalizacji:

„Wnętrza przyszłości”
 „Przemysł Jutra”

 Inne (jakie?)

 Ambiente (Frankfurt nad Menem, Niemcy)

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

 IMM Cologne - The international furniture and interiors fair
(Kolonia, Niemcy)

 Inne (jakie?)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

3.2 Proszę opisać, jakiego typu partnerów poszukują Państwo podczas targów (branża, zakres działalności, wielkość, itd.)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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Kryteria wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z
dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

3
Projekt pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” nr RPWP.01.04.02-30-0001/18

IV. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE Z ZAKRESU INTERNACJONALIZACJI
Uczestnikami wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadające siedzibę na terenie powiatu pilskiego, spełniające kryteria dotyczące
możliwości skorzystania z pomocy de minimis9, wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego:
1) wnętrza przyszłości,
2) przemysł jutra,
3) rozwój oparty na ICT
4) wyspecjalizowane procesy logistyczne,
5) biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
6) nowoczesne technologie medyczne.
4. Zgłaszam zapotrzebowanie przedsiębiorstwa w zakresie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu
internacjonalizacji przedsiębiorstw:
 TAK
 NIE
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na powyższe pytanie, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
4.1 Prosimy o ocenę zapotrzebowania przedsiębiorstwa na szkolenia i doradztwo z zakresu tematyk wymienionych w tabeli
poniżej? Prosimy o dokonanie oceny w skali od 1 do 3.

Nr

Tytuł zagadnienia szkoleniowo-doradczego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaje strategii wchodzenia na rynki zagraniczne
Eksport pośredni / bezpośredni
Franczyza / licencjonowanie / joint venture
Sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych
Aspekty dostępu do wybranych rynków zagranicznych istotne dla eksportera
System celny, bariery pozataryfowe, standaryzacja, normy, certyfikaty jakości
Znak CE, międzynarodowe normy ISO, system HACCP
Finansowanie eksportu i formy płatności
Dokumentacja eksportowa i oferty zagraniczne
Analiza bieżących przepisów prawnych
Inne (jakie?)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

11.

Zainteresowanie zagadnieniem
(duże zapotrzebowanie – 1,
średnie zapotrzebowanie – 2,
małe zapotrzebowanie - 3)

4.2 Ilu pracowników z Państwa przedsiębiorstwa wstępnie byłoby zainteresowanych udziałem we wsparciu szkoleniowodoradczym?
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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Kryteria wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‐2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) wydanego w oparciu
o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).
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4.3 Jakie terminy wsparcia szkoleniowo-doradczego byłyby najbardziej dla Państwa odpowiednie? (proszę zaznaczyć X)
w ciągu tygodnia, w godzinach
przedpołudniowych

weekend (sobota – niedziela)

w ciągu tygodnia, w godzinach
popołudniowych

Inne (jakie?)
..............................................................

4.4 Inne uwagi i sugestie:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

V. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku realizacją Projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007‐2013 i 2014‐2020 –
Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61‐714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do
zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych
1) w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007‐2013 – 2014‐2020: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‐714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl,
2) w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa,
e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014‐2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,
z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
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Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.)
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,
z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji
między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286
z 30.09.2014, str.1).
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” (nr
RPWP.01.04.02-30-0001/18), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w celu
archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań Poznań), Beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiatowi
Pilskiemu (al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła), Partnerowi projektu – Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST (ul. Garbary
100/11, 61-757 Poznań). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+, a także wykonawcom
usługi szkoleniowo-doradczej oraz usług związanych z organizacją zagranicznych targów branżowych.
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia
kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

..................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

...................................................
CZYTELNY PODPIS
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