BADANIE Z CZŁONKAMI KLASTRA
Dzień dobry, nazywam się JAN KOWALSKI i reprezentuję konsorcjum firm INNOREG oraz GRUPY BADAWCZEJ DSC,
które to konsorcjum na zlecenie POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przeprowadza kolejną edycję
cyklicznego badania BENCHMARKING KLASTRÓW.
Sama ankieta potrwa ok. 10 minut. Wszelkie informacje nt. projektu (w tym informacje nt. przetwarzania danych osobowych)
znajdują się na stronie https://benchmarkingklastrow.pl/
Dla formalności - pozwolę sobie odczytać teraz deklarację udziału w badaniu oraz informacje dot. Pana/i praw odnośnie
udziału w projekcie :






pkt.1. Zebrane dane będą przechowywane z najwyższą dbałością o poufność informacji.
pkt.2. Prawo do prywatności będzie również respektowane w prezentowaniu jakichkolwiek wyników z tych badań.
pkt.3. Może Pan/i wycofać się z badania.
pkt.4. Pana/i ustne oświadczenie woli potwierdza zgodę na udział w badaniu, ale nie pozwala na naruszanie Pana/i
praw.
pkt.5. Wyniki zostaną włączone do bazy danych i będą analizowane jedynie zbiorowo.

SCR1. Czy potwierdza Pan/i, że treść odczytanej deklaracji jest dla Pana/i jasna oraz tym samym - czy zgadza się
Pan/i na udział w badaniu BENCHMARKING KLASTRÓW 2020?
1.
2.

TAK
NIE

Pyt. 37. Proszę podać rok przystąpienia Państwa organizacji do klastra:
1.

ODPOWIEDŹ LICZBOWA

Pyt. 1. Jaką rolę w klastrze pełniła Państwa organizacja w latach 2018-2019 ?
(ANK: interesuje nas czasokres od 01.01.2018 do 31.12.2019)
1.
2.
3.

Członkostwo w klastrze bez udziału w pracach organów wyspecjalizowanych klastra (zarząd klastra, rada klastra,
rada naukowa, komisja rewizyjna, grupa robocza etc.)
Delegowanie pracownika/pracowników do 1 organu wyspecjalizowanego klastra
Delegowanie pracowników do 2 lub więcej wyspecjalizowanych organów klastra

Pyt. 2. Czy w latach 2018-2019 Państwa organizacja reprezentowała klaster, zasiadając w gremiach konsultacyjnych
ekonomicznych, społecznych, naukowych (np. NCBR, NCN)?
(ANK: interesuje nas czasokres od 01.01.2018 do 31.12.2019)
(ANK: możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
1.
2.
3.
4.

Tak, zasiada w gremiach konsultacyjnych szczebla regionalnego
Tak, zasiada w gremiach konsultacyjnych szczebla krajowego
Nie
Nie wiem/nie mam takiej wiedzy

Pyt. 3. Jak często miał miejsce kontakt (w latach 2018-2019) między Państwa organizacją a koordynatorem klastra?
1.
2.
3.
4.
5.

Raz w miesiącu lub częściej
Raz na kwartał
Raz na pół roku
Raz w roku
Rzadziej niż raz w roku
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Pyt. 4. Czy Państwa organizacja uczestniczyła w kształtowaniu strategii klastra?
1.
2.
3.

Tak, byliśmy częścią zespołu tworzącego strategię klastra
Tak, konsultowaliśmy strategię klastra (choć nie byliśmy członkami zespołu tworzącego strategię klastra)
Nie

Pyt. 5. Czy Państwa organizacja uczestniczyła w realizacji projektu klastrowego (z udziałem koordynatora i min. 2
członków lub z udziałem min. 3 członków klastra bez koordynatora) w latach 2018-2019?
1.
2.

TAK
NIE

Pyt. 6. W ilu projektach klastra (z udziałem koordynatora i min. 2 członków lub z udziałem min. 3 członków klastra
bez koordynatora) uczestniczyła Państwa organizacja w latach 2018-2019?
(ANK: dla respondentów którzy w pyt 5 =dadzą odp.1)
1.

ODPOWIEDŹ LICZBOWA

Pyt. 7. Czy Państwa organizacja uczestniczyła w realizacji projektu innowacyjnego i/lub badawczo-rozwojowego w
klastrze (z udziałem koordynatora i min. 2 członków lub z udziałem min. 3 członków klastra bez koordynatora) w
latach 2018-2019?
1.
2.

TAK
NIE

Pyt. 8. W ilu projektach innowacyjnych i badawczo-rozwojowych klastra (z udziałem koordynatora i min. 2 członków
lub z udziałem min. 3 członków klastra bez koordynatora) uczestniczyła Państwa organizacja w latach 2018-2019?
1.

ODPOWIEDŹ LICZBOWA

Pyt. 9. Czy pracownicy Państwa organizacji uczestniczyli w zainicjowanych w klastrze wspólnych formach
podnoszenia kompetencji zawodowych (jak np. szkolenia, warsztaty, kursy) w latach 2018-2019?
1.
2.

TAK
NIE

10. Czy Państwa organizacja brała udział w wymienionych poniżej formach wspólnej aktywności rynkowej w
klastrze (z udziałem koordynatora i min. 2 członków lub z udziałem min. 3 członków klastra bez koordynatora) w
latach 2018-2019?
Tak
Rozwój i planowanie produktów i/lub usług



Nie, ale chcielibyśmy w
przyszłości


Nie, i nie chcemy w
przyszłości


Zaopatrzenie (w surowce i półprodukty)







Produkcja i/lub realizacja usługi







Marketing i sprzedaż







Dystrybucja







Obsługa posprzedażowa







Działania eksportowe







Pyt. 11. Czy Państwa organizacja korzystała z wymienionych poniżej usług proinnowacyjnych świadczonych w
klastrze przez lub za pośrednictwem klastra w latach 2018-2019?
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Tak

Nie, ale chcielibyśmy w
przyszłości

Nie, i nie chcemy w
przyszłości

Monitoring trendów technologicznych







Audyt technologiczny







Plany komercjalizacji







Doradztwo w zakresie ochrony przemysłowej







Specjalistyczne szkolenia







Doradztwo technologiczne







Pyt. 11A. Czy były jeszcze jakieś inne proinnowacyjne usługi świadczone w klastrze przez lub za pośrednictwem
klastra w latach 2018-2019?
1.
2.

TAK
NIE

Pyt. 11B. Czy może Pan/i wymienić nazwy tych usług?
1.
2.
3.
4.

….
….
….
….

Pyt. 11C. Czy Państwa organizacja korzystała z wymienionych przez Pana/ią wymienionych innych usług
proinnowacyjnych świadczonych w klastrze przez lub za pośrednictwem klastra w latach 2018-2019?
Tak

Nie, ale chcielibyśmy w
przyszłości

Nie, i nie chcemy w
przyszłości

NAZWA USŁUGI NR 1 (11B = 1)







NAZWA USŁUGI NR 2 (11B = 2)







NAZWA USŁUGI NR 3 (11B = 3)







NAZWA USŁUGI NR 4 (11B = 4)







Pyt. 12. Czy uczestnictwo w klastrze wpłynęło na zastosowanie przez Państwa firmę rozwiązań technologicznych
Przemysłu 4.0 (takich jak: Internet Rzeczy, Big Data, Inteligentne Roboty Przemysłowe, Chmura Danych, Symulacje,
Druk 3D, zautomatyzowane, zrobotyzowane i zdigitalizowane systemy produkcji)?
1.
2.
3.

Tak
Nie – nasza firma nie stosuje takich rozwiązań
Nie – nasza firma stosuje takie rozwiązania, ale nie ma to związku z naszym uczestnictwem w klastrze

Pyt. 13. Jak Państwo oceniają wpływ uczestnictwa w klastrze na poziom zaawansowania technologicznego
działalności Państwa przedsiębiorstwa?
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1.
2.
3.

ma pozytywny wpływ
nie ma wpływu
nie wiem/trudno powiedzieć

Pyt. 14. Jak Państwo oceniają wpływ uczestnictwa w klastrze na podjęcie przez Państwa przedsiębiorstwo działań
mających na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego?
1.
2.
3.

ma pozytywny wpływ
nie ma wpływu
nie wiem/trudno powiedzieć

Pyt. 15. Czy w latach 2018-2019 Państwa organizacja skorzystała z usług na rzecz umiędzynarodowienia
świadczonych w klastrze przez lub za pośrednictwem klastra?
1.
2.
3.

Nie – nie otrzymaliśmy oferty usług na rzecz umiędzynarodowienia
Nie – otrzymaliśmy ofertę usług na rzecz umiędzynarodowienia, ale z niej nie skorzystaliśmy
Tak – skorzystaliśmy z usług na rzecz umiędzynarodowienia wyświadczonych przez klaster lub za pośrednictwem
klastra

Pyt. 16. Jak oceniają Państwo stopień osiągnięcia celów rozwojowych w klastrze z punktu widzenia Państwa
organizacji?
Nieosiągnięte
Przeciętne Osiągnięte
Nie
wiem/trudno
powiedzieć
Zbudowanie sieci relacji z przedsiębiorstwami
klastrowymi









Uzyskanie dostępu do zasobów materialnych i
niematerialnych









Podwyższenie jakości produktów i usług i/lub obniżenie
kosztów prowadzenia działalności gosp.









Wpływ na władze publiczne i inne instytucje (np.
edukacyjne)









Rozwój współpracy między członkami klastra









Tworzenie lokalnych łańcuchów podażowych – szybszy
dostęp do materiałów produkcyjnych i możliwość wyboru
dostawcy, niższy koszt transportu









Wspólne działania marketingowe z partnerami z klastra i
większe możliwości dystrybucji produktów









Pyt. 17. Jak (z perspektywy czasu) oceniają Państwo skalę korzyści, jakie Państwa organizacja czerpie obecnie z
tytułu uczestnictwa w klastrze w latach 2018-2019?
1.

Żadne
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2.
3.
4.

Małe korzyści
Nie wiem/trudno powiedzieć
Duże korzyści

Pyt. 18. Czy Państwa zdaniem wysokość składki jest adekwatna do korzyści uzyskiwanych przez Państwa
organizację z tytułu udziału w klastrze?
1.
2.
3.
4.

Dostajemy więcej niż oczekiwaliśmy przy tej wysokości składki
To, co otrzymujemy jest adekwatne do wysokości składki
Dostajemy mniej niż oczekiwaliśmy przy tej wysokości składki
Nie dotyczy (nie uiszczamy składki z tytułu członkostwa w klastrze)

Pyt. 19. Czy chcieliby Państwo płacić wyższe składki członkowskie pod warunkiem świadczenia przez koordynatora
klastra dodatkowych usług?
1.
2.

Tak, do kwoty .... PLN w zamian za następujące usługi: ….
Nie

Pyt. 20. Czy dzięki uczestnictwu w klastrze (w latach 2018-2019) poprawiła się aktywność Państwa organizacji na
rynku (regionalnym, krajowym lub zagranicznym)?
Tak

Nie

Nie wiem/trudno powiedzieć

Rynek regionalny







Rynek krajowy







Rynek zagraniczny







Pyt. 21. Czy dzięki uczestnictwu w klastrze poprawiło się funkcjonowanie Państwa organizacji w niżej wymienionych
obszarach?
Tak

Nie

Nie wiem/trudno powiedzieć

Liczba poddostawców







Wielkość produkcji, wolumen usług







Liczba wprowadzanych innowacji







Liczba kontrahentów







Liczba nowych inwestycji







Wysokość wydatków na badania i rozwój







Wysokość eksportu







Pyt. 22. Czy dzięki uczestnictwu w klastrze (w latach 2018-2019) Państwa organizacja wprowadziła innowacje
produktowe, procesowe, marketingowe i/lub organizacyjne?
1.
2.

Innowacje produktowe (usługa lub produkt, które są nowe lub znacząco udoskonalone)
Innowacje procesów biznesowych (m.in. metody produkcji, z zakresu logistyki, dostaw lub dystrybucji, tworzenia i
świadczenia usług, a także nowe metody organizacyjne)
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3.

Nie wprowadziliśmy żadnych innowacji

Pyt. 23. Czy dzięki uczestnictwu w klastrze (w latach 2018-2019) Państwa organizacja nawiązała i/lub
zintensyfikowała współpracę z jednostkami naukowymi?
1.
2.
3.

Tak
Nie
Nie wiem/trudno powiedzieć

Pyt. 24. Czy dzięki uczestnictwu w klastrze (w latach 2018-2019) Państwa organizacja nawiązała relacje biznesowe z
partnerami zagranicznymi?
1.
2.
3.

Tak
Nie
Nie wiem/trudno powiedzieć

Pyt. 25. Jak oceniają Państwo dostępność zasobów w klastrze z punktu widzenia Państwa organizacji?
Niska
ocena

Przeciętnie

Wysoka
ocena

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Pomieszczenia administracyjno-biurowe









Pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe









Infrastruktura badawcza









Infrastruktura produkcyjna









Platforma komunikacyjna









Urządzenia informatyczne i oprogramowanie









Instrumenty finansowe (np. fundusz pożyczkowoporęczeniowy, venture capital, seed capital)









Pyt. 26. Jak oceniają Państwo stopień dopasowania infrastruktury badawczej i produkcyjnej w klastrze do potrzeb
Państwa organizacji?
Niska ocena

Przeciętnie

Wysoka
ocena

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Infrastruktura badawcza









Infrastruktura produkcyjna









Pyt. 27. Jak oceniają Państwo liczbę pracowników koordynatora klastra zatrudnioną do obsługi klastra?
1.
2.
3.

Wystarczająca
Niewystarczająca
Trudno powiedzieć/nie mam zdania
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Pyt. 28. Czy w klastrze (w latach 2018-2019) prowadzone były badania potrzeb lub satysfakcji uczestników klastra ?
1.
2.
3.

Nie, nie były prowadzone
Tak, były prowadzone ad hoc (w sposób doraźny)
Tak, były prowadzone regularnie (tj. w regularnych odstępach czasu)

Pyt. 29. Czy w klastrze, po realizacji badań potrzeb lub satysfakcji uczestników klastra wdrażane są działania
doskonalące (mające na celu lepsze zaspokojenie potrzeb i zwiększenie satysfakcji uczestników klastra)?
1.
2.
3.

Nie, nie były prowadzone (proszę przejść do pytania nr 30)
Tak, były prowadzone ad hoc (w sposób doraźny)
Tak, były prowadzone regularnie (tj. w regularnych odstępach czasu)

Pyt. 30. Za chwilę odczytam kilka obszarów działań koordynatora klastra realizowane przez niego od 01.01.2018 do
31.12.2019. Pana/ią z kolei będę prosił o informację - jak (z perspektywy czasu) postrzega Pan/i działania
koordynatora klastra w wymienianych przeze mnie obszarach:
Niska
ocena

Przeciętnie

Wysoka
ocena

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Integracja i rozwój relacji w klastrze









Aktywność rynkowa (np. wspólne produkty/usługi,
zaopatrzenie dystrybucja)









Aktywność marketingowa (np. wspólna promocja)









Aktywność innowacyjna (np. usługi proinnowacyjne,
rozwój innowacji)









Rozwój współpracy w klastrze (np. wspólne
projekty)









Rozwój współpracy klastra z podmiotami
zewnętrznymi (np. sektor B+R, instytucje otoczenia
biznesu, inne klastry)









Rozwój kompetencji w klastrze (np. szkolenia,
kursy)









Aktywność międzynarodowa (np. usługi na rzecz
umiędzynarodowienia)









Pyt. 31. Za chwilę odczytam kilka obszarów, a Pana/ią z kolei będę prosił o informację - które z nich uznano w
Państwa organizacji za priorytetowe?
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Nie

Przeciętnie

Tak

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Integracja i rozwój relacji w klastrze









Aktywność rynkowa (np. wspólne
produkty/usługi, zaopatrzenie dystrybucja)









Aktywność marketingowa (np. wspólna
promocja)









Aktywność innowacyjna (np. usługi
proinnowacyjne, rozwój innowacji)









Rozwój współpracy w klastrze (np. wspólne
projekty)









Rozwój współpracy klastra z podmiotami
zewnętrznymi (np. sektor B+R, instytucje
otoczenia biznesu, inne klastry)









Rozwój kompetencji w klastrze (np. szkolenia,
kursy)









Aktywność międzynarodowa (np. usługi na
rzecz umiędzynarodowienia)









Pyt. 32. Biorąc pod uwagę obecnie trwający czasokres 2020-2021 - jakie działania powinien realizować klaster na
rzecz umiędzynarodowienia członków klastra w latach?
Nie

Przeciętnie

Tak

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Uczestnictwo w targach zagranicznych









Organizacja międzynarodowych wydarzeń branżowych









Udział w zagranicznych wyjazdach biznesowych (w tym
misje gospodarcze)









Inicjowanie projektów międzynarodowych









Działania stymulujące eksport









Otwarcie przedstawicielstwa zagranicznego klastra









Realizacja usług na rzecz umiędzynarodowienia
działalności









Współpraca z podmiotami zagranicznymi









Pyt. 33. Proszę podać nazwę klastra, którego członkiem jest Państwa organizacja:
ODPOWIEDŹ OTWARTA: ….
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Pyt. 34. Proszę podać jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w Państwa organizacji:
1.
2.
3.
4.
5.

kierownicze wyższego szczebla
kierownicze średniego szczebla
specjalistyczne
administracyjne
Inne, jakie? (ODPOWIEDŹ OTWARTA: ….)

Pyt. 35. Proszę wskazać jaki typ podmiotu reprezentuje Państwa organizacja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mikroprzedsiębiorstwo (0-9 zatrudnionych)
Małe przedsiębiorstwo (10-49 zatrudnionych) 2 ( 2 )
Średnie przedsiębiorstwo (50-249 zatrudnionych)
Duże przedsiębiorstwo (250 i więcej zatrudnionych)
Jednostka naukowa/uczelnia
Instytucja otoczenia biznesu
Jednostka samorządu terytorialnego
Inna kategoria (jaka?) (ODPOWIEDŹ OTWARTA: ….)

Pyt. 36. Proszę podać rok, od którego Państwa organizacja funkcjonuje na rynku:
ODPOWIEDŹ OTWARTA: ….
Pyt. 38. Proszę podać nazwę województwa, w którym swą siedzibę ma Państwa organizacja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubelskie
woj. lubuskie
woj. łódzkie
woj. małopolskie
woj. mazowieckie
woj. opolskie
woj. podlaskie
woj. podkarpackie
woj. pomorskie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodniopomorskie
To było ostatnie pytanie. Serdecznie dziękuję za udział w badaniu
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