Koordynator klastra:
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Deklaracja przystąpienia do

KLASTRA
pn. „Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji”
Nazwa podmiotu
NIP
REGON
KRS / EDG
Adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Karta informacyjna o przedsiębiorstwie *

patrz załącznik nr 2

Niniejszym deklaruję przystąpienie do współpracy w ramach KLASTRA pn. „Wspólnota
Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji” w charakterze członka.

Osoba do kontaktu:

Pan/Pani

……………………………………………………… ,

tel.

……………………………….……………………. ,

e-mail

…………………………………………………….. .

………………………………..............
Miejscowość, data

* - wypełnia tylko przedsiębiorstwo

…………………………………….
pieczęć i podpis
osoby upoważnionej

Koordynator klastra:
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

KARTA INFORMACYJNA O PRZEDSIĘBIORSTWIE *
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Opis kategorii
Wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji o pomocy publicznej
a) przedsiębiorstwo średnie ( > 50 osób zatrudnionych)
b) przedsiębiorstwo duże ( > 300 osób zatrudnionych)
Charakter działalności gospodarczej
a) działalność produkcyjna
b) działalność usługowa
c) działalność mieszana ( podać szacowany udział procentowy części
produkcyjnej )
Obszar na jakim prowadzona jest działalność
a) lokalny
b) ogólnokrajowy
c) międzynarodowy
Przedsiębiorstwo posiada własny dział Badawczo – Rozwojowy (B+R)
a) tak
b) nie
c) planowane jest powołanie takiego działu w niedalekiej przyszłości
Przedsiębiorstwo korzystało lub korzysta ze współpracy z ośrodkami naukowobadawczymi
a) tak
b) nie
c) planowane jest podjęcie takiej współpracy
Przedsiębiorstwo jest już członkiem innego klastra
a) tak
b) nie
Przedsiębiorstwo chce brać udział w realizacji projektów B+R w ramach Klastra
a) tak
b) nie
Obszar Inżynierii Produkcji będący szczególnie interesujący dla przedsiębiorstwa
ze względu na udział w projektach B+R:
a) organizacji i zarządzania produkcją oraz usługami
b) procesów wytwarzania
c) zarządzania innowacjami
d) zarządzania projektami produkcyjnymi i usługowymi
e) optymalizacji łańcuchów dostaw i logistyki
f) zarządzania jakością
g) systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą produkcyjną
h) prognozowania w przedsiębiorstwie dzięki modelowaniu i symulacji
komputerowej,
i) kształtowania środowiska pracy ze względu na bezpieczeństwo pracy
j) zarządzania utrzymaniem ruchu
k) efektywności, produktywności i organizacji przedsiębiorstw,

* - wypełnia tylko przedsiębiorstwo

Znak
wyboru

