Ankieta dotycząca badania indywidualnych potrzeb oraz zapotrzebowania na
usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw w początkowej
fazie działalności z terenu Wielkopolski
zrealizowana na potrzeby opracowania przez THC programu inkubacji
„Przedsiębiorczość dla Wielkopolski”.

1. Jakiej wielkości jest Państwa przedsiębiorstwo?





mikro (do 9 pracowników),
małe (do 50 pracowników),
średnie (do 250 pracowników),
duże (powyżej 250 pracowników).

2. Ile lat działają Państwo na rynku?





do roku,
od roku do 3 lat,
od 3 lat do 10 lat,
dłużej niż 10 lat.

3. Na jaki rynek skierowana jest oferta Państwa przedsiębiorstwa?





lokalny,
regionalny (całe województwo wielkopolskie),
ogólnopolski,
światowy.

4. Czy w przedsiębiorstwie wprowadzono innowacyjne rozwiązania lub
produkty
w okresie ostatnich 3 lat?
 tak,
nie.

5. Czy korzystali Państwo, lub Państwa przedsiębiorstwo, z usług inkubatora
przedsiębiorczości? Jeśli tak, to gdzie i kiedy?
 nie,
 tak.

Komentarz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Jak ocenia Pan/i warunki dla Pana/i przedsiębiorstwa do prowadzenia
działalności gospodarczej w Wielkopolsce?





bardzo dobrze,
raczej dobrze,
neutralnie,
źle.

7. Jakie czynniki wsparcia, Państwa zdaniem, są niezbędne do rozwoju
przedsiębiorczości w regionie? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź)







wsparcie finansowe na rozwój firm (zakup środków trwałych),
wsparcie w pozyskaniu nowej wiedzy i technologii,
dostarczenie wiedzy i kontaktów celem rozwoju działalności,
doradztwo i szkolenia w rozwoju spółki / produktów i usług,
udział i współrealizacja projektów dotyczących rozwoju firmy i jej oferty,
inne: …………………………………………………………………….

8. Jakie są, Państwa zdaniem, główne trudności i bariery uniemożliwiające
wielkopolskim przedsiębiorstwom rozwój? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź)

brak wiedzy i doświadczenia w rozwoju produktów i usług,
ograniczenie czasowe – w małych firmach zbyt wiele obowiązków okołobiznesowych,
niska aktywność instytucji otoczenia biznesu w regionie,
konkurencja w postaci dużych firm zagranicznych / koncernów,
brak działań promujących lokalną gospodarkę ze strony władz miasta, regionu,
brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego na rozwój przedsiębiorstw
(parków, inkubatorów, stref ekonomicznych),
 brak odpowiednich instytucji wspierających aktywność przedsiębiorstw w regionie,
 inne: …………………………………………………………………….








9. Jakie dostrzegacie Państwo bariery we wprowadzaniu innowacji w swoim
przedsiębiorstwie? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź)
 brak wiedzy o możliwych innowacjach,
 brak środków finansowych, trudności w zdobywaniu funduszy i dofinansowań,
 brak wsparcia prawnego w zakresie właściwego zabezpieczenia innowacyjnego
pomysłu (ochrona własności intelektualnej),
 brak doświadczenia w zakresie komercjalizacji nowego rozwiązania,
 brak zasobów organizacyjnych i kadrowych,
 nie zamierzam wprowadzać innowacyjności.

10. Jakiego typu wsparcia oczekiwalibyście Państwo w ramach programu
inkubacji? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź)
 usługi księgowe,
 prowadzenie sekretariatu,










oradztwo rynkowe,
doradztwo finansowe, w tym pozyskanie finansowania,
doradztwo prawne,
doradztwo strategiczne,
coaching i mentoring,
dofinansowanie zakupu środków trwałych,
usługi specjalistyczne w zakresie ochrony, wdrażania i komercjalizacji innowacji,
inne: ……………………………………………….

Dziękujemy za udział w ankiecie.
Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres towarzystwo@thc.org.pl lub pocztą
tradycyjną na adres siedziby Towarzystwa: ul. Piekary 17/801, 61-823 Poznań w terminie
do 20 lipca 2020 r.

