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Flash Eurobarometer 215
(Innobarometer 2007)
Country Specific Questionnaire
Greece

FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
D1.

Ας αρχίσουμε με ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία σας. Η εταιρεία σας
(συμπεριλαμβανομένου της μητρικής σας εταιρείας ή άλλων θυγατρικών) κατασκευάζει προϊόντα ή
παράγει υπηρεσίες, χωρίς να υπολογίζονται οι πωλήσεις ή η μεταγοραστική υποστήριξη, σε άλλες
χώρες;
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

D2N.

Ναι.................................................................................................................................1
Όχι.................................................................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

Για τις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλώ περιορίστε τις απαντήσεις σας στις δραστηριότητες της
εταιρείας σας στην Ελλάδα μόνο. Πόσους εργαζόμενους έχει η εταιρεία σας στην Ελλάδα;

ΑΝ D2N = ΔΓ/ΔΑ
D2.

Για τις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλώ περιορίστε τις απαντήσεις σας στις δραστηριότητες της
εταιρείας σας στην Ελλάδα μόνο. Πόσους εργαζόμενους έχει η εταιρεία σας στην Ελλάδα;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

D3.

Λιγότερους από 20........................................................................................................0
20-49.............................................................................................................................1
50-249...........................................................................................................................2
250-499.........................................................................................................................3
500 ή περισσότερους....................................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9
ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ

Η εταιρεία σας ιδρύθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000;
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

D4.

Ναι.................................................................................................................................1
Όχι.................................................................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

Είναι η βασική δραστηριότητα της εταιρείας σας σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς;
ΕΡΕΥΝΗΤΉ: ΑΝ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ, ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
D5.

Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών και Επικοινωνίας ............1
Λογισμικό ....................................................................................................................2
Αεροναυπηγική και Διάστημα .......................................................................................3
Βιοτεχνολογίες (αγροτική, υγειονομική, βιομηχανική) ...................................................4
Φάρμακα .......................................................................................................................5
Ιατρικές συσκευές ή ιατρικά εργαλεία ...........................................................................6
Ψυχαγωγία (ταινία, ραδιόφωνο και τηλεόραση, παιχνίδια video, πάρκα ψυχαγωγίας, κλπ) 7
Άλλο ..............................................................................................................................8

Συγκρίνοντας τον κύκλο εργασιών σας του 2006 με αυτόν του 2004, το ετήσιο εισόδημα της
εταιρείας σας μειώθηκε, αυξήθηκε, ή παρέμεινε περίπου το ίδιο (μεταξύ συν ή πλην 5%);
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ

-

Μειώθηκε ......................................................................................................................1
Αυξήθηκε ......................................................................................................................2
Περίπου το ίδιο .............................................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

ΑΝ ΜΕΙΏΘΗΚΕ (D5 = 1)
D5a.

Μειώθηκε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

λιγότερο από 5%...........................................................................................................1
από 5% μέχρι 25%........................................................................................................2
περισσότερο από 25% .................................................................................................3
ΔΓ/ΔΑ............................................................................................................................9

ΑΝ ΑΥΞΉΘΗΚΕ (D5 = 2)
D5b.

Αυξήθηκε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

D6.

λιγότερο από 5%...........................................................................................................1
...από 5% μέχρι 9%.......................................................................................................2
...από 10% μέχρι 25%...................................................................................................3
...από 26% μέχρι 50%...................................................................................................4
περισσότερο από 50%..................................................................................................5
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

Ποιες από τις παρακάτω είναι σημαντικές αγορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας
σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
ΔΓ/ΔΑ .........................................................................................9

Άλλες διευθύνσεις της εταιρείας σας ............................................................1 2 9
Άλλες εταιρείες .............................................................................................1 2 9
Ατομικοί καταναλωτές ..................................................................................1 2 9

D7.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Κωδικός NACE της κύριας
δραστηριότητας της εταιρείας

D8a.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Περιοχή NUTS της εταιρείας (
Επίπεδο ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ NUTS)

:
D8b.

-

999999 -

ΕΝΌΤΗΤΑ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
Q1.

Η καινοτομία λαμβάνει χώρα όταν η εταιρεία εισάγει ένα νέο ή σημαντικά βελτιωμένο προϊόν,
διαδικασία ή οργανωτική μέθοδο. Μια εταιρεία δεν χρειάζεται να αναπτύξει η ίδια την καινοτομία,
αλλά μπορεί να αποκτήσει τη καινοτομία ή την ιδέα από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.

2

Στα δύο τελευταία χρόνια, η εταιρεία σας πραγματοποίησε καμία από τις παρακάτω καινοτόμες
δραστηριότητες;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] .......................................................................................9

Να εισάγει νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα .......................................1 2 9
Να εισάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες ...................................1 2 9
Να εισάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες για την κατασκευή των προϊόντων σας ή την
παραγωγή των υπηρεσιών σας ...................................................................1 2 9
Να εισάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, διαδικασίες
παράδοσης ή διανομής ................................................................................1 2 9
Να εισάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες υποστήριξης, όπως συντήρηση,
προμήθειες, λογιστικά συστήματα ή συστήματα χρήσης υπολογιστή.........1 2 9
Να εισάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες οργανωτικές μεθόδους, όπως μια αλλαγή στη
διευθυντική δομή, στην οργάνωση εργασίας ή νέες μεθόδους αλληλεπίδρασης με άλλες εταιρείες
.....................................................................................................................1 2 9
Να κάνει αίτηση για μια ή περισσότερες ευρεσιτεχνίες.................................1 2 9
Να διεξάγει εντός εταιρείας (in-house) Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)...........1 2 9
Να κάνει σύμβαση για την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) με άλλες εταιρείας, συμβούλους,
πανεπιστήμια, ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα .................................................1 2 9

ΑΝ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ 1 ΕΊΝΑΙ “ΌΧΙ” Ή “ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΩ” ΤΕΡΜΑΤΊΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ
Q2. Περίπου πόσα ξόδεψε η εταιρεία σας πέρυσι σε όλες τις καινόμες δραστηριότητές σας;
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

Λιγότερα από 100.000 Ευρώ ........................................................................................1
100.000 μέχρι 499.000 Ευρώ .......................................................................................2
500.000 μέχρι 1 εκατομ. Ευρώ .....................................................................................3
1 εκατομ. μέχρι 5 εκατομ. Ευρώ ...................................................................................4
Περισσότερα από 5 εκατομμύρια Ευρώ........................................................................5
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Q1H=ΝΑΙ Ή Q1I=ΝΑΙ
Q3.

Περίπου τι ποσοστό των συνολικών εξόδων της εταιρείας σας για καινοτομία πέρυσι ήταν για
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D);
ΓΡΑΨΤΕ ΜΕΣΑ......................................................................... ____________________ %
ΔΓ/ΔΑ........................................................................................................................999

ΡΩΤΉΣΤΕ ΑΝ Q1H=ΝΑΙ Ή Q1I=ΝΑΙ
Q4.

Η καινοτομία θα μπορούσε να σχετίζεται ή θα μπορούσε να μην σχετίζεται με εντός της εταιρείας
δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αγοράζουν,
ή να αποκτούν καινοτόμες λύσεις, σχέδια από εξωτερικούς προμηθευτές. Στα τελευταία 2 χρόνια, η
εταιρεία σας ανέπτυξε κανέναν από τους παρακάτω τύπους καινοτομιών χωρίς να χρησιμοποιήσει
Έρευνα και Ανάπτυξη (είτε εντός της εταιρείας είτε να έχει κάνει σύμβαση για Έρευνα και
Ανάπτυξη);
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3

-

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] .......................................................................................9

Ρωτήστε αν Q1a = 1 ή Q1b = 1
a)
Μια ή περισσότερες προϊοντικές καινοτομίες ...............................................1 2 9
Ρωτήστε αν Q1c = 1 ή Q1d = 1 ή Q1e = 1
b)
Μια ή περισσότερες διαδικαστικές καινοτομίες ............................................1 2 9
Ρωτήστε αν Q1f = 1
c)
Μια ή περισσότερες οργανωτικές καινοτομίες..............................................1 2 9

IF (Q1A = 1 OR Q1B = 1) AND (Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1). ELSE GO TO Q6
Q5.

Έχετε πει ότι η εταιρεία σας εισήγαγε και προϊοντικές ή σχετικές με υπηρεσία καινοτομίες καθώς
επίσης και διαδικαστικές καινοτομίες.
Στα τελευταία δύο χρόνια, ποιος από τους δύο αυτούς τύπους καινοτομίας έλαβαν την
περισσότερη προσπάθεια από την εταιρεία σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

Q6.

Προϊόντική καινοτομία...................................................................................................1
Διαδικαστική καινοτομία................................................................................................2
Και οι δύο, περίπου εξίσου ...........................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

Στα δύο τελευταία χρόνια, η εταιρεία σας χρειάστηκε να παρέχει εκπαίδευση ή αναβάθμιση
δεξιοτήτων για τους εργαζομένους; Τέτοια εκπαίδευση χρειαζόταν για...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
-

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
ΔΓ/ΔΑ .........................................................................................9

Ρωτήστε αν Q1a = 1 ή Q1b = 1
a
)...προϊοντικές καινοτομίες............................................................................1 2 9
Ρωτήστε αν Q1c = 1 ή Q1d = 1 ή Q1e = 1
b)
...διαδικαστικές καινοτομίες ..........................................................................1 2 9
Ρωτήστε αν Q1f = 1
c)
...οργανωτικές καινοτομίες ...........................................................................1 2 9
Q7.

Στα δύο τελευταία χρόνια, έχουν αποτελέσει κανένα από τα παρακάτω μεγάλη πηγή ιδεών για τις
καινοτόμες δραστηριότητες της εταιρείας σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)
d)
e)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
[Όχι τέτοια μονάδα / τμήμα] ........................................................8
[ΔΓ/ΔΑ] .......................................................................................9

Οι μηχανικοί ή τεχνικοί παραγωγής της εταιρείας σας .................................1
Το τμήμα marketing της εταιρείας σας .........................................................1
Το προσωπικό σχεδιασμού της εταιρείας σας .............................................1
Η διοίκηση της εταιρείας σας........................................................................1
Το τμήμα Έρευνας της εταιρείας σας ...........................................................1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΜΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
ΑΝ Q1A = ΝΑΙ Ή Q1B = ΝΑΙ. ΑΛΛΙΏΣ ΠΗΓΑΊΝΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ Q10.
Q8.

Στα δύο τελευταία χρόνια, η εταιρεία σας εισήγαγε νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα στους
πελάτες σας χρησιμοποιώντας κάθε μια από τις παρακάτω μεθόδους καινοτομίας; Και πάλι, τα
προϊόντα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες:
4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)
d)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
ΔΓ/ΔΑ .........................................................................................9

Πώληση προϊόντων που αναπτύχθηκαν από άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με μικρές ή
καθόλου τροποποιήσεις από την εταιρεία σας.............................................1 2 9
Ρύθμιση ή τροποποίηση προϊόντων τα οποία είχαν αρχικά αναπτυχθεί από άλλες εταιρείες,
οργανισμούς, ή άτομα ..................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη εντελώς νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων εντός εταιρείας (in-house)
.....................................................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη εντελώς νέων προϊόντων σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, συμβούλους,
πανεπιστήμια κλπ. .......................................................................................1 2 9

ΑΝ Q8B = ΝΑΙ. ΑΛΛΙΏΣ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ Q10.
Q9.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας σας να τροποποιεί προϊόντα που έχουν αποκτηθεί
από άλλες πηγές, η εταιρεία σας απέκτησε πληροφόρηση, συμβουλή ή υποστήρηξη ως βοήθεια
για την ρύθμιση ή τροποποίηση αυτών των προϊόντων από:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)
d)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
ΔΓ/ΔΑ .........................................................................................9

Τον αρχικό σχεδιαστή ή προμηθευτή αυτών των προϊόντων.......................1
Άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν παρόμοια προϊόντα.............................1
Τους πελάτες σας για αυτά τα προϊόντα ......................................................1
Ειδικούς όπως σύμβουλοι, πανεπιστήμια, κλπ. ...........................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

IF Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1. ELSE GO TO QUESTION 12
Q10.

Στα τελευταία δύο χρόνια, έχει εισάγει η εταιρεία σας νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες
(συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού παραγωγής, εφοδιαστική αλυσίδα, συστήματα παράδοσης ή
συντήρησης, κλπ) χρησιμοποιώντας κάθε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)
d)

Q11.

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] .......................................................................................9

Αποκτώντας διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί από άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα, με
μικρή ή καθόλου τροποποίηση από την εταιρεία σας ..................................1 2 9
Ρυθμίζοντας ή τροποποιώντας διαδικασίες που είχαν αρχικά αναπτυχθεί από άλλες εταιρείες,
οργανισμούς ή άτομα ...................................................................................1 2 9
Αναπτύσσοντας τελείως νέες διαδικασίες ή βελτιώνοντας σημαντικά ήδη υπάρχουσες εντός της
εταιρείας .......................................................................................................1 2 9
Αναπτύσσοντας τελείως νέες διαδικασίες ή βελτιώνοντας σημαντικά ήδη υπάρχουσες σε
συνεργασία με άλλες εταιρείες, συμβούλους, πανεπιστήμια κλπ.................1 2 9

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας σας να τροποποιεί διαδικασίες που έχουν
αποκτηθεί από άλλες πηγές, η εταιρεία σας απέκτησε πληροφόρηση, συμβουλή ή υποστήριξη ως
βοήθεια για την ρύθμιση ή τροποποίηση αυτών των διαδικασιών από:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

5

a)
b)
c)
d)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] .......................................................................................9

Τον αρχικό σχεδιαστή ή προμηθευτή αυτών των διαδικασιών.....................1
Άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν παρόμοιες διαδικασίες ........................1
Τους πελάτες σας για αυτές τις διαδικασίες .................................................1
Ειδικούς όπως σύμβουλοι, πανεπιστήμια, κλπ. ...........................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

ΑΝ Q1A = 1 Ή Q1B = 1 Ή Q1C = 1 Ή Q1D = 1 Ή Q1E = 1. ΑΛΛΙΏΣ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ 13
Q12.

Στα δύο τελευταία χρόνια, περίπου τι ποσοστό του συνολικού χρόνου του προσωπικού σας για την
ανάπτυξη προϊόντικών και διαδικαστικών καινοτομιών ξοδεύτηκε σε:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΠΟΣΟΣΤΑ
a)
b)
c)

Ρύθμιση ή τροποποίηση προϊόντων ή διαδικασιών που αποκτήθηκαν από άλλες εταιρείες,
οργανισμούς ή άτομα ...................................................... ____________________ %
Ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών εντός εταιρείας ......... ____________________ %
Ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, συμβούλους, πανεπιστήμια,
κλπ. ................................................................................. ____________________ %
...............................................................................100%

ΑΝ Q1F = 1. ΑΛΛΙΏΣ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Q14
Q13.

Στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας έχει εισάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες οργανωτικές
μεθόδους (συμπεριλαμβανομένου αλλαγές στη διευθυντική δομή, στην οργάνωση εργασίας, ή στις
μεθόδους αλληλεπίδρασης με άλλες εταιρείες) χρησιμοποιώντας κάθε μια από τις παρακάτω
μεθόδους:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
a)
b)
c)
d)

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] .......................................................................................9

Υιοθετώντας οργανωτικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν από άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή
άτομα, με μικρή ή καθόλου τροποποίηση από την εταιρεία σας ..................1 2 9
Ρυθμίζοντας ή τροποποιώντας οργανωτικές μεθόδους που είχαν αρχικά αναπτυχθεί από άλλες
εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα ...................................................................1 2 9
Αναπτύσσοντας νέες ή σημαντικά βελτιωμένες οργανωτικές μεθόδους εντός εταιρείας 1
.....................................................................................................................2 9
Αναπτύσσοντας νέες ή σημαντικά βελτιωμένες οργανωτικές μεθόδους σε συνεργασία με άλλες
εταιρείες, συμβούλους, πανεπιστήμια κλπ. ..................................................1 2 9

ΕΝΌΤΗΤΑ 3: ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
Q14.

Στα δύο τελευταία χρόνια, η εταιρεία σας έχει κάνει αίτηση ή έχει λάβει υποστήριξη από κανένα
από τα παρακάτω συστήματα δημόσιας χρηματοδότησης που είναι σχεδιασμένα να υποστηρίζουν
την καινοτομία;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
-

Ναι ..............................................................................................1
Όχι ..............................................................................................2
ΔΓ/ΔΑ .........................................................................................9

6

a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
k)

Άμεση υποστήριξη για την χρηματοδότηση έργων καινοτομίας που βασίζονται στην Έρευνα και
Ανάπτυξη......................................................................................................1 2 9
Άμεση υποστήριξη για τη χρηματοδότηση έργων καινοτομίας χωρίς την εμπλοκή Έρευνας και
Ανάπτυξης ....................................................................................................1 2 9
Επιδοτήσεις για κτίρια ή άλλες υποδομές για δραστηριότητες καινοτομίας .1 2 9
Επιδοτήσεις για την απόκτηση μηχανών, εξοπλισμού ή λογισμικού............1 2 9
Μειώσεις φόρου για έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ....................................1 2 9
Μειώσεις φόρου για άλλα έξοδα καινοτομίας εκτός της Έρευνας και Ανάπτυξης 1 2 9
Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις ή εμπορικές αποστολές 1 2 9
Δικτύωση με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα ...................................1 2 9
Δικτύωση με εταιρείες...................................................................................1 2 9
Πληροφόρηση για τις ανάγκες της αγοράς, τις συνθήκες της αγοράς, νέους κανονισμούς, κλπ
.....................................................................................................................1 2 9

ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΣΤΗΝ Q14
Q15.

Ήταν η υποστήριξη από συστήματα δημόσιας χρηματοδότησης κρίσιμη σε κανένα από τα έργα
καινοτομίας της εταιρείας σας, έτσι ώστε η καινοτομία δεν θα είχε αναπτυχθεί ή εισαχθεί χωρίς την
υποστήριξη;
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ
-

Ναι.................................................................................................................................1
Όχι.................................................................................................................................2
ΔΓ/ΔΑ............................................................................................................................9

7

