
1 Dane o podmiocie

L.p. Nazwa podmiotu
Krótki opis zakresu działalności 

(max 150 słów)
PKD

MŚP Duży
Jednostka 

naukowa

Inny 

(podać formę)
Województwo Miejscowość

1

2

3

2 Temat badawczy zgłaszany do INNOBIO (można zgłaszać kilka tematów)

L.p.

Budżet 

całkowity 

[mln zł]

1

2

3

3 Projekty B+R w ostatnich 3 latach dofinansowane ze środków publicznych

L.p.
Beneficjent projektu 

B+R

Tytuł projektu (okres 

realizacji)

Instytucja 

przyznająca środki

Wartość 

projektu

[mln zł]

Kwota dofinansowania 

[mln zł]

Udział środków 

publicznych w 

wartości projektu 

%

1

2

3

ANKIETA DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE SEKTOROWYM INNOBIO

Siedziba

Temat badawczy zgłaszany do INNOBIO

Typ podmiotu
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4 Najważniejsze projekty B+R w ostatnich 3 latach sfinansowane ze środków własnych (tylko o wartości powyżej 1 mln zł)

L.p. Podmiot 
Tytuł projektu (okres 

realizacji)

Całkowita wartość 

projektu

[mln zł]

Wartość 

środków 

publicznych

[mln zł]

Wykonawca projektu B+R 

(zleceniobiorca)

1

2

3

5 Nakłady przedsiębiorstw na działalność B+R – nakłady wewnętrzne (własne) oraz zewnętrzne (zlecone podwykonawcom)
w mln złotych w ostatnich 3 latach: n-2, n-1, n) - WYPEŁNIAJĄ TYLKO FIRMY

L.p. Nazwa n-2 n-1 n

1 nakłady łączne

w tym nakłady wewętrzne

2 nakłady łączne

w tym nakłady wewętrzne

3 nakłady łączne

w tym nakłady wewętrzne

6 Najważniejsze inwestycje podmiotu
(w tym inwestycje i transakcje kapitałowe) w ostatnich 3 latach - WYPEŁNIAJĄ TYLKO FIRMY

L.p. Podmiot Tytuł inwestycji

Całkowita wartość 

projektu

[mln zł]

1

2

3

2/3



7 Zasoby ludzkie w działalności B+R (w ostatnich 3 latach: n-2, n-1, n)

Podmiot

rodzaj 

(przedsiębiorstwo/

jedn. naukowa/

inny)

Wskaźnik n-2 n-1 n

Liczba zatrudnionych w 

działalności B+R 

Udział zatrudnionych w 

działalności B+R 

8 Komercjalizacja wyników prac B+R, liczba zgłoszeń wynalazków oraz patenty

(tylko dla patentów i zgłoszeń, w których jako uprawnieni wskazani są przedsiębiorcy), w ostatnich 3 latach: n-2, n-1, n

n-2 n-1 n n-2 n-1 n

UP RP

EPO

USPTO

ew. inny – należy podać 

który

9 Efekty komercyjne działalności B+R

podmiot

krótki opis

podmiot

krótki opis

efekty komercyjne działalności B+R – m.in. doświadczenie w komercjalizacji, najważniejsze zrealizowane i wdrożone produkty, nowe technologie, ich efekty w rozwoju przedsiębiorstw – obroty, zyski – w tym 

liczba przedsiębiorstw przemysłowych, które zakupiły/sprzedały technologie, ew. utworzone spin-offy i start-upy

Urząd patentowy
Zgłoszenia wynalazków Zgłoszenia wynalazków
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