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Eko‐inovacijų apibrėžimas: eko‐inovacijos tai bet kokio naujo ar žymiai patobulinto produkto (prekės ar
paslaugos), proceso, organizacinio pokyčio ar rinkodaros sprendimo įdiegimas, kuris sumažina gamtinių
išteklių (įskaitant medžiagų, energijos, vandens ir žemės) sąnaudas bei sumažina kenksmingų medžiagų
išsiskyrimą turint omenyje visą gyvavimo ciklą.
D1. Kiek darbuotojų dirba jūsų kompanijoje?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Mažiau nei 10 ......................................................... [PADĖKOTI IR BAIGTI APKLAUSĄ]
‐ 10‐49......................................................................................................................... 1
‐ 50‐249....................................................................................................................... 2
‐ 250 ir daugiau ......................................................... [PADĖKOTI IR BAIGTI APKLAUSĄ]
‐ [N/N] ....................................................................... [PADĖKOTI IR BAIGTI APKLAUSĄ]

D2. Kokia yra metinė jūsų kompanijos apyvarta?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ iki 7 milijonų litų ....................................................................................................... 1
‐ 7‐35 milijonai litų ...................................................................................................... 2
‐ 35‐170 milijonų litų .................................................................................................. 3
‐ 170 milijonų litų ir daugiau ....................................................................................... 4
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

D3. Ar jūsų kompanijos metinė apyvarta per paskutinius 2 metus sumažėjo, nepakito ar padidėjo?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Padidėjo .................................................................................................................... 1
‐ Nepakito ................................................................................................................... 2
‐ Sumažėjo .................................................................................................................. 3
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

D4. Kokia yra pagrindinė jūsų kompanijos veiklos sritis?
[PERSKAITYKITE PAGRINDINES VEIKLOS SRITIS, TOLIAU PERSKAITYKITE POGRUPIŲ KATEGORIJAS]
Žemės ūkis ir žuvininkystė
Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla.................................................. 11
Žvejyba, žuvininkystė ir susijusių paslaugų veikla..................................................... 12
Miškininkystė ir medienos ruoša .............................................................................. 13
Žuvininkystė ir žemės ūkis ........................................................................................ 14
Statyba
Pastatų statyba ......................................................................................................... 15
Gyvenamujų pastatų ir negyvenamųjų pastatų statyba ........................................... 16
Specializuota statybų veikla...................................................................................... 17
Vandens tiekimas; nuotekos, šiukšlių surinkimas ir perdirbimo veikla
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas ................................................................. 18
Nuotekos .................................................................................................................. 19
Perdirbimas ir kitos šiukšlų tvarkymo paslaugos ...................................................... 20
Šiukšlių surinkimas, tvarkymas ir kita perdirbimo veikla. medžiagų perdirbimas .... 21

Gamyba
− Maisto/tabako produktų gamyba
Maisto produktų ir gėrimų gamyba .......................................................................... 22
Tabako produktų gamyba ......................................................................................... 23
Popieriaus ir popieriaus produktų gamyba .............................................................. 24
Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių produktų gamyba ........................................... 25
Baldų gamyba ........................................................................................................... 26
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba............................................................. 27
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba ................................................................. 28
Farmacijos produktų ir vaistų gamyba ..................................................................... 29
Gumos, plastiko ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba ......................... 30
Metalo ir metalo produktų (išskyrus stakles ir įrankius) gamyba ............................. 31
− Staklių ir įrankių gamyba
Staklių ir įrankių gamyba ......................................................................................... 32
Transporto įrangos gamyba ..................................................................................... 33
Elektros įrangos gamyba .......................................................................................... 34
Komputerinių, elektronikos ir optikos produktų gamyba......................................... 35
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas .......................................................... 36
Maitinimo paslaugų teikimas
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla ........................................................ 37
Pagaminto valgio teikimo renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla ................ 38
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla ............................................................. 39

[KLAUSTI VISUS]
Q1. Kokią jūsų kompanijos kaštų dalį procentais ‐ t.y. bendros produkcijos vertės dalį sudaro išlaidos
medžiagoms? Išlaidos medžiagoms, tai visų medžiagų naudojamų produkto gamybai ar paslaugos teikimui
kaina
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Mažiau nei 10% ........................................................................................................ 1
‐ Tarp 10% ir 29% ........................................................................................................ 2
‐ Tarp 30% ir 49% ........................................................................................................ 3
‐ 50% ar daugiau ......................................................................................................... 4
‐ [Netaikoma] .............................................................................................................. 8
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

[KLAUSTI VISUS]
Q2. Ar per paskutinius metus išlaidos medžiagoms jūsų kompanijoje padidėjo ar sumažėjo?
[SKAITYTI– TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Žymiai padidėjo ........................................................................................................ 1
‐ Nežymiai padidėjo .................................................................................................... 2
‐ Nepakito ................................................................................................................... 3
‐ Sumažėjo .................................................................................................................. 4
‐ [Netaikoma] .............................................................................................................. 8
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

[KLAUSTI VISUS]
Q3. Ar jūsų manymu kainos medžiagoms per ateinančius 5‐10 metų didės?
[SKAITYTI– TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Taip, kaštai medžiagoms didės ................................................................................. 1
‐ Ne, kaštai medžiagoms išliks beveik nepakitę .......................................................... 2
‐ Ne, kaštai medžiagoms sumažės .............................................................................. 3
‐ [Netaikoma] .............................................................................................................. 8
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

[KLAUSTI VISUS]
Q4. Iš kurių regionų gaunamos, kilusios dauguma jūsų naudojamų medžiagų?
[SKAITYTI– GALIMI KELI ATSAKYMAI]
‐ Iš jūsų šalies .............................................................................................................. 1
‐ Iš kitų ES šalių ........................................................................................................... 2
‐ Iš kitų Europes šalių (ne ES narių) ............................................................................. 3
‐ Iš Azijos ..................................................................................................................... 4
‐ Iš Afrikos ................................................................................................................... 5
‐ Iš Šiaurės Amerikos................................................................................................... 6
‐ Iš Pietų Afrikos .......................................................................................................... 7
‐ Iš Australijos ir Okeanijos ......................................................................................... 8
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

[KLAUSTI VISUS]
Q5. Ar per paskutinius 5 metus jūs įgyvendinote kokius nors pokyčius, kad sumažintumėte išlaidas
medžiagoms?
[KEISTI TVARKĄ ‐ SKAITYTI‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
‐ Paminėta ........................................................ 1
‐ Nepaminėta ................................................... 2
‐ [Netaikoma] ................................................... 8
‐ [N/N] .............................................................. 9
a. Verslo modelio pakeitimas ............................................................................ 1 2 8 9
b. Medžiagų srauto į tiekimo grandį gerinimas ................................................. 1 2 8 9
c. Brangių medžiagų pakeitimas pigesnemis ..................................................... 1 2 8 9
d. Efektyvesnių technologijų įsigijimas .............................................................. 1 2 8 9
e. Efektyvesnių technologijų vystymas pačioje įmonėje ................................... 1 2 8 9
f. Išorės gamybos ar paslaugų pirkimas ............................................................. 1 2 8 9
g. Perdirbimas .................................................................................................... 1 2 8 9

[KLAUSTI VISUS]
Q6. Per paskutinius 5 metus, kokia dalis investicijų inovacijoms jūsų kompanijoje buvo susijusi su eko‐
inovacijomis, t.y. naujų ar žymiai patobulintų sprendimų įgyvendinimui, kurių dėka buvo efektyviau
naudojamos medžiagos, energija ir vanduo?
[SKAITYTI– TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Daugiau nei 50% ....................................................................................................... 1
‐ Tarp 30% ir 49% ........................................................................................................ 2
‐ Tarp 10% ir 29% ........................................................................................................ 3
‐ Mažiau nei 10% ........................................................................................................ 4
‐ Jokių.......................................................................................................................... 5
‐ [Nebuvo inovacijų veiklos]........................................................................................ 8
‐ [N/N] ......................................................................................................................... 9

D5. Ar per paskutinius 24 mėnesius jūs įdiegėte šias eko‐inovacijas?
[SKAITYTI– VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
‐ Taip ................................................................ 1
‐ Ne ................................................................... 2
‐ [N/N] .............................................................. 9
a. pateikėte rinkai naują ar žymiai patobulintą eko‐inovacinį produktą ar paslaugą ....................... 1 2 9
b. naują ar žymiai patobulintą eko‐inovacinį gamybos procesą ar metodą...................................... 1 2 9
c. naują ar žymiai patobulintą eko‐inovacinę organizacinę naujovę ................................................ 1 2 9

[KLAUSTI, JEIGU KLAUSIME D5 BET KURIS ATSAKYMAS “TAIP”]
Q0. Kaip jūs apibūdintumėte inovacijos, kurią įdiegėte per paskutinius 24 mėnesius aktualumą išteklių
efektyvumo požiūriu?
[SKAITYTI– TIK VIENAS ATSAKYMAS]
Mažesnis nei 5% medžiagų sąnaudų sumažėjimas produkcijos vienetui ....................1
Nuo 5% iki 19% medžiagų sąnaudų sumažėjimas produkcijos vienetui ...................... 2
Nuo 20% iki 39% medžiagų sąnaudų sumažėjimas produkcijos vienetui .....................3
Nuo 40% iki 60% medžiagų sąnaudų sumažėjimas produkcijos vienetui .....................4
Daugiau nei 60% medžiagų sąnaudų sumažėjimas produkcijos vienetui .................. 5
[N/N] ............................................................................................................................. 9
[KLAUSTI VISUS]
Q7. Aš jums išvardinsius kelis dalykus, kurie gali tapti kliūtimi spartesniam eko‐inovacijų įsisavinimui ir
vystymui jūsų kompanijoje. Prašau pasakyti apie kiekvieną, ar jūsų manymu, tai labai rimtas, iš dalies rimtas,
nerimtas ar visiškai nerimtas dalykas, kalbant apie jūsų kompaniją?
[KEISTI TVARKĄ ‐ SKAITYTI‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
‐ Labai rimta .................................................... 4
‐ Iš dalies rimta ................................................. 3
‐ Nerimta .......................................................... 2
‐ Visiškai nerimta .............................................. 1
‐ [Netaikoma] ................................................... 8
‐ [N/N] .............................................................. 9
a. Finansų stoka įmonėje...................................................................................................................... 1 2 9
b. Išorinio fiinansavimo stoka .............................................................................................................. 1 2 9
c. Abejotina investicijų grąža ar per ilgas eko‐inovacijos atsipirkimo laikotarpis................................. 1 2 9
d. Kvalifikuoto personalo ir technologinių pajėgumų stoka įmonėje................................................... 1 2 9
e. Ribotas išorinės informacijos ar žinių prieinamumas, įskaitant gerai išvystytų technologinio aprūpinimo
paslaugų stoka .............................................................................................................................. 1 2 9
f. Tinkamų verslo partnerių stoka ........................................................................................................ 1 2 9
g. Bendradarbiavimo su tyrimų institutais ir universitetais stoka ........................................................ 1 2 9
h. Neaiškūs rinkos poreikiai.................................................................................................................. 1 2 9
i. Medžiagų sąnaudų mažinimo nėra tarp inovacinės veiklos prioritetų.............................................. 1 2 9
j. Energijos sąnaudų mažinimo nėra tarp inovacijų veiklos prioritetų ................................................. 1 2 9
k. Techninis ir technologinis ūkio atsilikimas (pvz. pasenusi technikos infrastruktūra) ....................... 1 2 9
l. Žinomų įmonių dominavimas rinkoje ................................................................................................ 1 2 9
m. Esami įstatymai ir struktūros neskatina imtis eko‐inovacijų ........................................................... 1 2 9
n. Netenkinantis esamų subsidijų ir finansinių paskatų pasiekiamumas ............................................. 1 2 9

[KLAUSTI VISUS]
Q8. Aš jums išvardinsiu kelis veiksnius, kurie galėtų paspartinti ekoinovacijų įsisavinimą ir vystymą jūs
kompanijoje. Prašau pasakyti apie kiekvieną, ar jūsų manymu, tai labai svarbus, iš dalies svarbus, nesvarbus
ar visiškai nesvarbus veiksnys kalbant apie jūsų kompaniją?
[KEISTI TVARKĄ ‐ SKAITYTI‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
‐ Labai svarbus.................................................. 4
‐ Iš dalies svarbus ............................................. 3
‐ Nesvarbus ...................................................... 2
‐ Visiškai nesvarbus .......................................... 1
‐ [Netaikoma] ................................................... 8
‐ [N/N] .............................................................. 9

a. Jūsų įmonės technologiniai ir valdymo pajėgumai ................................................................ 1 2 9
b. Turimos rinkos dalies išsaugojimas arba didinimas ................................................................ 1 2 9
c. Didelės dabartinės medžiagų kainos (kaip paskata inovacijoms, mažinančioms medžiagų naudojimą
ir kąštus joms) ....................................................................................................................... 1 2 9
d. Ribotas medžiagų pasiekiamumas .......................................................................................... 1 2 9
e. Tikėtinas medžiagų stygius ateityje (kaip paskata vystyti inovatyvius reikalaujančius mažiau
medžiagų pakaitalus) ............................................................................................................ 1 2 9
f. Bendradarbiavimas su tyrimų institutais, agentūromis ir universitetais ................................. 1 2 9
g. Geras informacijos ir žinių iš išorės pasiekiamumas, įskaitant technologinio aprūpinimo paslaugas
............................................................................................................................................... 1 2 9
h. Geri verslo partneriai .............................................................................................................. 1 2 9
i. Dabartinė didėlė energijos kaina (kaip paskata invovacijoms, mažinančioms energijos sąnaudos ir
kąštus) ................................................................................................................................... 1 2 9
j. Tikėtinas energijos kainos didėjimas ateityje .......................................................................... 1 2 9
l. Esami įstatymai, įskaitant standartus ...................................................................................... 1 2 9
m. Tikėtini nauji įstatymai ateityje įtvirtinantys naujus standartus ............................................ 1 2 9
n. Esamo subsidijavimo ir finansinių paskatų pasiekiamumas ................................................... 1 2 9
o. Didėjantys rinkos poreikiai žaliems produktams .................................................................... 1 2 9

