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ANKIETA INFORMACYJNA 

Wypełnienie poniższej ankiety umożliwi naszym doradcom zidentyfikowanie potencjalnych źródeł dofinansowania 
planowanej inwestycji z funduszy unijnych oraz instrumentów kredytowych.  

DANE PRZEDSIĘBIORCY - WNIOSKODAWCY 

Nazwa i adres firmy 

Pełna nazwa firmy: 

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: 

Gmina: Powiat: Województwo: 

Tel.: fax: www: 

REGON: NIP: Data rejestracji: 

Struktura własnościowa 

Struktura własnościowa.   

Proszę podać wykaz podmiotów 
posiadających co najmniej 25% udziałów 
(lub praw głosu) w Spółce lub podmiotów, 
w których Spółka posiada co najmniej 
25% udziałów (lub praw głosu) 

Nazwa podmiotu % udziałów 

  

  

  

  

Osoba upoważniona do kontaktu w ramach projektu 

Imię i nazwisko: Stanowisko: 

Tel.: e-mail: 

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiot działalności 

Proszę wskazać numery PKD dotyczące działalności, z której Spółka osiąga przychód i/lub w ramach 
której zatrudnia pracowników. 

PKD Przedmiot działalności 
Dotyczy projektu 

(TAK/NIE) 

   

   

   

   

Zatrudnienie Wnioskodawcy 

 w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. 

Średnioroczne zatrudnienie w  przeliczeniu na etaty    

Obrót na koniec roku (w mln PLN)    

Suma bilansowa na koniec roku obrotowego (w PLN)    

INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU 

Nazwa i lokalizacja projektu 

Nazwa przedsięwzięcia: 

Miejscowość: 

 

Gmina: 

 

Powiat: 

 

Województwo: 
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Charakter i cel przedsięwzięcia 

Opis przedsięwzięcia - charakter projektu (np. inwestycja, szkolenia, usługi doradcze, prace 
badawczo-rozwojowe, etc.), zakres inwestycji, cele oraz oczekiwane rezultaty projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizacji projektu 

Nazwa etapu realizacji przedsięwzięcia Terminy realizacji poszczególnych etapów 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Szacowane koszty przedsięwzięcia 

Zakres inwestycji Szacunkowe koszty 

Grunty niezabudowane:  

Nieruchomości zabudowane:    

Nowe środki trwałe:  

Używane środki trwałe:  

Wartości niematerialne i prawne:  

Roboty i materiały budowlane:  

Inne (jakie?):  

Razem:  

Informacje dodatkowe o projekcie 

Proszę opisać obecny stan przygotowań do rozpoczęcia projektu (np. posiadanie koncepcji 
techniczno-ekonomicznej, operatów szacunkowych, analizy oddziaływania na środowisko, warunków 
zabudowy,  pozwolenia na budowę, podpisanych umów, etc.): 

 

 

 

  

Jeśli w wyniku przedsięwzięcia wzrośnie zatrudnienie, prosimy podać liczbę nowych miejsc pracy 
utworzonych w okresie realizacji projektu oraz w okresie 3 lat po zakończeniu projektu. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba nowych miejsc pracy       

w tym kobiet:       
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Poziom innowacyjności projektu (jeśli dotyczy) 

Jaki charakter będzie miała wprowadzona 
przez inwestycję innowacja (jeśli dotyczy)? 

 produktową (wprowadzenie nowego produktu) 

 procesową (zmiana procesu 
wytwarzania/świadczenia usług) 

 marketingową (zastosowanie nowych rozwiązań w 
zakresie promocji lub komunikacji zewnętrznej)  

 organizacyjną (wprowadzenie nowych rozwiązań w 
zakresie organizacji pracy lub procesów w firmie) 

Prosimy opisać rodzaj technologii, jaka będzie wdrożona w wyniku przedsięwzięcia 

 

 

 

 

Jaki jest okres stosowania technologii 
wdrożonej w wyniku przedsięwzięcia: 

na świecie: 

 poniżej 1 roku  

 poniżej 3 lat 

 poniżej 5 lat 

 powyżej 5 lat 

w Polsce: 

 poniżej 1 roku  

 poniżej 3 lat 

 poniżej 5 lat 

 powyżej 5 lat 

 
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EUROPART Sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w 
formularzu wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz 
prawo do ich poprawiania. 

 
 
        ……………..................................                               …………………………………………. 
                  Miejscowość, data             Czytelny podpis  

 
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do biura  faksem  82/57 25 459 
lub mailem:  biuro@europart.wlodawa.pl 

mailto:biuro@europart.wlodawa.pl

