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dotyczy: współpracy w zakresie projektu Foresight, finansowanego z funduszy UE 
 

Od lipca br. Politechnika �wi�tokrzyska realizuje finansowany z funduszy Unii Europejskiej projekt typu 
Foresight, zatytułowany „Priorytetowe technologie dla Zrównowa�onego rozwoju województwa 
�wi�tokrzyskiego” (projekt nr ����������	�
�
����
��
�����
������)  

Realizacja Projektu polegała b�dzie na opracowaniu Raportu Foresight Wiod�cych Technologii 
Województwa �wi�tokrzyskiego, wyznaczaj�cego najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w 
Regionie. Wyniki Foresightu pozwol� na wspieranie (równie� finansowe) kluczowych dla Regionu �cie�ek 
rozwoju i zapobiegn� rozpraszaniu �rodków w sytuacji braku wizji i przypadkowo�ci poczyna�, co oznacza 
marnotrawienie zasobów ludzkich, surowcowych i energetycznych Regionu.  

Projekt dotyczy szerokiego grona aktorów społecznych Regionu takich jak: naukowcy, politycy, 
przedsi�biorcy, przedstawiciele administracji organizacji rz�dowych, samorz�dowych i społecznych, a wi�c 
wszystkich którzy maj� bezpo�redni kontakt z gospodark� oraz jej regulacjami, gdy� Raport (jako nowoczesne 
narz�dzie planowania) wska�e najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania, na których 
powinna si� koncentrowa� finansowa pomoc pa�stwa. Ponadto wyniki zawarte w Ko�cowym Raporcie Foresight 
pozwol� na ukierunkowanie regulacji prawnych w sposób słu��cy poprawie warunków funkcjonowania 
przedsi�biorstw i zachowaniu lub zwi�kszeniu korzy�ci ekonomicznych pa�stwa. 

W celu przygotowania w/w Raportu Foresight Wiod�cych Technologii Województwa �wi�tokrzyskiego 
konieczna jest konsultacja zagadnienia w�ród szerokiego grona ekspertów.  

W zwi�zku z konieczno�ci� przeprowadzenia wspomnianych bada�, prosz� o wypełnienie kwestionariusza 
ankiety zatytułowanej „Karta oceny bran�y” (trzy egzemplarze w zał�czeniu). Jeden kwestionariusz dotyczy jednej 
bran�y – je�li wi�c Szanowny Ekspert uzna, �e mo�e napisa� o wi�cej ni� jednej bran�y, w której u�ywane 
technologie mog� by� uznane za wiod�ce (w rozumieniu Eksperta), prosz� dla ka�dej z nich wypełni� jeden 
kwestionariusz ankiety. W celu identyfikacji podklasy PKD zał�czony jest tak�e skrócony spis sekcji, działów, klas 
i podklas. Wypełnione ankiety prosz� przesła� pod  adres podany na ko�cu ka�dej z nich. 

Ankietowanie b�dzie przebiegało  w miesi�cach grudniu 2006, styczniu i lutym 2007, ł�cznie 
czterokrotnie. Dzi�kuj�c za współprac� prosz� jednocze�nie o przesłanie danych niezb�dnych do wypisania  
rachunku za prac� Szanownego Eksperta, tzn. imi� i nazwisko, imiona rodziców, miejsce i dat� urodzenia, PESEL i 
NIP, miejsce zamieszkania, adres urz�du skarbowego, miejsce pracy na pierwszym etacie oraz wymiar etatu.  
Rachunek zostanie zrealizowany po wypełnieniu czwartej ankiety.  
 
Zał�czniki: 
1. Trzy egzemplarze ankiety 
2. PKD – sekcje, działy, klasy i podklasy zwi�zane z technologiami 
Pełny tekst PKD mo�na znale�� na stronie http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/PKD/pkd.htm 
Tekst ankiety mo�na znale�� na stronie www.tu.kielce.pl/foresight  
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