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Flash Eurobarometer 187
(Innobarometer 2006)
Country Specific Questionnaire
Lithuania

Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21
SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT
SC0.
Laba diena / Labas vakaras, mano vardas yra _______________ ir aš atstovauju kompanijai “Baltijos Tyrimai”.
Mes atliekame Europos Komisijos inicijuotą asmenų, atsakingų už verslo sprendimų priėmimą, nuomonės
apklausą.Apklausa truks apie 10 minučių.
INTERVIUERIUI: JEIGU VARDAS YRA LAUKELYJE “NURODYTAS KOMPANIJOS”, PRAŠOME NAUDOTI ŠĮ
VARDĄ, KITU ATVEJU PASIRINKITE TINKAMĄ VARDĄ IŠ SĄRAŠO LAUKELYJE “PRADINĖ ATRANKA”.

Ar galėčiau kalbėti su [VARDAS]?
JEIGU VARDAS NENURODYTAS, INTERVIUERIS TURI PERSKAITYTI

Ar aš galėčiau kalbėtu su vadovaujančiu asmeniu, kuris Jūsų įmonėje yra atsakingas už kompanijos strateginius
sprendimus?
INTERVIUERIUI: JEIGU KONTAKTINIS ASMUO NENURODYTAS ATRANKOJE, BANDYKITE SUSISIEKTI SU
PAGRINDINIU SPRENDIMŲ PRIĖMĖJU! SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI YRA: GENERALINIS DIREKTORIUS,
DIREKTORIUS, FINANSŲ DIREKTORIUS ARBA KITAS SVARBUS KOMPANIJOS STRATEGIJOS VADOVAS
(ŠIA EILĖS TVARKA).

00 – Kalba tinkamas asmuo
01 – Reikiamas asmuo pasiekiamas

SKIP SC11
SKIP SC1

-----Perskambinimas:-----------------02 - Susitarkite dėl perskambinimo laiko (naudokite šį kodą kiekvieną kartą, kuomet negalite susisiekti su
sprendimų priėmėju, t.y., susisiekiate tik su sekretore, priimamojo darbuotoju, bendradarbiu ir t.t. arba negalite
nustatyti asmens tinkamumo apklausai ir/arba pareigų.)
03 - Jei tyrimo metu respondentas nepasiekiamas, galite apklausti kitą tinkamą respondentą, įrašykite
informaciją
04 - Jei respondentas nėra kompetetingas, galite apklausti kitą tinkamą respondentą, įrašykite informaciją
05- Atsisakė administratorius – NEGRIEŽTAS ATSISAKYMAS
06- Jei respondentas atsisakė, galite apklausti kitą tinkamą respondentą, įrašykite informaciją
Nepakartotas skambutis:---------------07 - Jei tyrimo metu respondentas nepasiekiamas, galite apklausti kitą tinkamą respondentą, įrašykite
informaciją
08 - Respondentas atsisakė, joks kitas respondentas nepasiekiamas –GRIEŽTAS ATSISAKYMAS
09 - Kalbos barjeras
10 - Negalite gauti tinkamo asmens vardo ir adreso
11 - Kompanija likviduojama

SC1.
IF SC0=0
Laba diena / Labas vakaras, mano vardas yra _______________ ir aš atstovauju kompanijai “Baltijos Tyrimai”.
Mes atliekame Europos Komisijos inicijuotą asmenų, atsakingų už verslo sprendimų priėmimą, nuomonės
apklausą. Apklausa truks apie 10 minučių.
(PERSKAITYKITE
VISIEMS)
2

Ši apklausa yra dalis visoje Europoje atliekamo tyrimo, kurio tikslas yra sužinoti asmenų, atsakingų už sprendimų
priėmimą įmonėse, nuomonę verslo klausimais. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs. Ar Jūs sutiktumėte atsakyti į
keletą klausimų?

01 – Respondentas sutinka, interviu pradedamas dabar
02 - Respondentas sutinka, interviu bus pradėtas kitu laiku
-----Perskambinimas:-----------------03 - Jei tyrimo metu respondentas nepasiekiamas, galite apklausti kitą tinkamą respondentą, įrašykite
informaciją
04 - Jei respondentas nėra kompetetingas, galite apklausti kitą tinkamą respondentą, įrašykite informaciją
Nepakartotas skambutis:---------------05 – Tyrimo metu respondentas nepasiekiamas, joks kitas respondentas nepasiekiamas
06 - Respondentas atsisakė, joks kitas respondentas nepasiekiamas
07 - Kalbos barjeras
08 - Negalite gauti tinkamo asmens vardo ir adreso
09 – Kompanija likviduojama
SC11.
IF SC0=1
Ši apklausa yra dalis visoje Europoje atliekamo tyrimo, kurio tikslas yra sužinoti asmenų, atsakingų už sprendimų
priėmimą įmonėse, nuomonę verslo klausimais. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs. Ar Jūs sutiktumėte atsakyti į keletą
klausimų?
01 – Respondentas sutinka, interviu pradedamas dabar
02 - Respondentas sutinka, interviu bus pradėtas kitu laiku
SC2.
INTERVIU LAIKO NUSTATYMAS
Ar Jūs galėtumėte skirti laiko interviu dabar, ar mes turėtume susitarti dėl Jums patogesnio laiko?
1 – atlikti interviu dabar
2 – kitu laiku

SC3.
Kokia yra Jūsų pareigos kompanijoje?
………………………………………………………….
1 – generalinis direktorius, direktorius, t.t.
2 – finansų direktorius, vyr. finansininkas
3 – kitas asmuo, atsakingas už sprendimų priėmimą kompanijoje
SC4.
INTERVIU LAIKO NUSTATYMAS JEI PASIEKTAS TINKAMAS RESPONDENTAS
Gal Jūs norėtumėte, kad aš jums paskambinčiau kitu numeriu? Jei taip, tai pasakykite, kokiu numeriu jums
skambinti kitą kartą.
Telefono numeris: _________________
Gal galėtumėte pasakyti savo vardą?: __________________
O kokios yra Jūsų pareigos?: __________________
Kuriuo laiku Jums būtų patogu, kad aš perskambinčiau? (metai mėnuo diena valanda minutės)
Labai ačiū už Jūsų pagalbą, kaip ir tarėmės, mes su Jumis susisieksime dar kartą.
SC6.
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PAKARTOTINO SKAMBUČIO ĮŽANGA
Laba diena / Labas vakaras, mano vardas yra _______________ ir aš atstovauju kompanijai “Baltijos Tyrimai”.
Praėjusį kartą, kai aš Jums skambinau, Jūs pasiūlėte šį laiką, kada jums galima paskambinti. Jūs sutikote
atsakyti į Europos Sąjungos inicijuotos apklausos anketos klausimus. Ar mes galėtume pradėti interviu?
1 – taip
2 – perkelti į kitą laiką

SC5.
INTERVIU LAIKO NUSTATYMAS JEI TINKAMAS RESPONDENTAS NEPASIEKTAS
Gal galėtumėte nurodyti kito apklausai tinkamo asmens vardą?: __________________
Kokios yra jo / jos pareigos?: __________________
Ar Jūs galėtumėte nurodyti telefono numerį, kuriuo aš galėčiau jam/jai perskambinti?
Telefono numeris: _________________
Kuriuo laiku Jums būtų patogu, kad aš perskambinčiau? (metai mėnuo diena valanda minutės)

FIRST SCREENER
D1.

Pradėkime nuo keleto bendrų klausimų apie Jūsų kompaniją. Kiek darbuotojų dirba Jūsų kompanijoje?
- Mažiau nei 20 darbuotojų ................................................................. 0
- 20-49.................................................................................................. 1
- 50-249................................................................................................ 2
- 250-499.............................................................................................. 3
-

500 arba daugiau darbuotojų ........................................................... 4

- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ....................................................................... 9
JEI MAŽIAU NEI 20 DARBUOTOJŲ, PADĖKOTI IR PABAIGTI POKALBĮ

SECOND SCREENER
D2.

Kuriais metais buvo įsteigta Jūsų kompanija?
- iki 1986 metų ..................................................................................... 1
- nuo 1986 iki 2001 metų ..................................................................... 2
- po 2001 metų..................................................................................... 3
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ....................................................................... 9

D3.

Palyginus dvejus paskutinius finansinius metus, kaip pasikeitė Jūsų įmonės metinės pardavimo pajamos?
- Sumažėjo........................................................................................... 1
- Padidėjo ne daugiau kaip 5% ............................................................ 2
- Padidėjo 6-25% ................................................................................. 3
- Padidėjo daugiau kaip 25% ............................................................... 4
- Nepakito ............................................................................................ 5
- [nėra dviejų pilnų finansinių metų] .................................................... 6
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ....................................................................... 9

D4.

NEKLAUSIAMA, ĮRAŠYTI IŠ DUOMENŲ BAZĖS
kompanijos pagrindinės veiklos NACE kodas

D5.

NEKLAUSIAMA, ĮRAŠYTI IŠ DUOMENŲ BAZĖS
kompanijos NUTS regionas (NUTS 2 lygmuo)
Ar Jūsų kompanijos (jos vietinio padalinio) ryšiai su geografiškai artimais prekių bei paslaugų tiekėjais yra daug
stipresni nei su kitais tiekėjais?

Q1.
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INTERVIUERIUI: JEIGU RESPONDENTUI NĖRA AIŠKU, APKLAUSOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS “ĮMONĖ” ARBA
“KOMPANIJA” REIŠKIA VIETINĮ KOMPANIJOS PADALINĮ
TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip ..................................................................................................... 1
- Ne ........................................................................................................ 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ]…………........................................................... 9
Q2.

Ar Jūsų kompanija palaiko ryšius su kitomis regiono įmonėmis, universitetais ir valdymo institucijomis, siekiant
aptarti bendras problemas bei bendras galimybes?
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip, dažnai ......................................................................................... 1
- Taip, kartais ......................................................................................... 2
- Tik retai ................................................................................................ 3
- Niekada ............................................................................................... 4
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9

Q3.

Ar Jūsų įmonė yra įsikūrusi regione, kuriame įmonių, dirbančių tame pačiame veiklos sektoriuje, kaip ir Jūsų
įmonė, koncentracija yra:
PERSKAITYTI– TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Didesnė, negu kituose Lietuvos regionuose........................................ 1
- Tokia pati, kaip ir kituose Lietuvos regionuose.................................... 2
- Mažesnė, negu kituose Lietuvos regionuose ...................................... 3
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9

Q4.

INTERVIUERIUI: SKAITYKITE LĖTAI
Ekonomistai dažnai kalba apie taip vadinamus klasterius. Klasteriai - tai fiziškai šalia esančių tarpusavyje
susijusių kompanijų, tiekėjų, paslaugų tiekėjų bei asocijuotų institucijų, kurias sieja bendradarbiavimas tam
tikroje srityje, grupės.
Klasteryje esančius vienetus tarpusavyje sieja keletas dalykų. Tai panaši situacija, pvz., ta pati veiklos sritis,
bendra rinka, bendros iškylančios problemos, bei jų viena kitą papildančios funcijos, pvz., universitetų
laboratorijos gali padėti privačioms įmonėms; kelios įmonės gali kartu kurti naujus produktus arba kartu įeiti į
naujas rinkas.
Klasteriai dažnai veikia tam tikrame regione, kartais viename mieste.
Ar Jūs žinojote apie šią klasterio koncepciją?
TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip...................................................................................................... 1
- Ne ....................................................................................................... 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9

Q5.

Ar tokie klasteriai veikia Jūsų regione, Jūsų veiklos srityje?
TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip...................................................................................................... 1
- Ne ....................................................................................................... 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
Po 1 tašką duodama už kiekvieną tokį atsakymą:
Q1 – 1
Q2 – 1 or 2
Q3 – 1
Q4 – 1
Q5 – 1
Daugiausia galima surinkti 5 taškus.
Interviu bus tęsiamas tik su tomis kompanijomis, kurios surinko 3 arba daugiau taškų.
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MAIN QUESTIONNAIRE
Q7.

Ar Jūs manote, kad Jūsų įmonė yra klasterio dalis?
TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip...................................................................................................... 1
- Ne ........................................................................................................ 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
JEI Q7 = 1, PASIRINKITE [KLASTERĮ] VISUOSE KLAUSIMUOSE, KUR YRA NURODYTA
JEI Q7 = 2 ARBA Q7 = 9, PASIRINKITE [REGIONĄ] VISUOSE KLAUSIMUOSE, KUR YRA
NURODYTA

Q8

Ar Jūsų įmonė AKTYVIAI dalyvauja viename ar keliuose tinkluose, kurie apima vietines kompanijas
(konkurentus, tiekėjus, klientus) ir/arba viešąjį valdymą, susijusį su ta pačia veiklos sritimi?
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip, viename tokiame tinkle ............................................................... 1
- Taip, dviejuose ar daugiau tokių tinklų ................................................ 2
- Ne ........................................................................................................ 3
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9

Q9.

Ar per paskutinius dvejus metus Jūsų įmonė:
PERSKAITYTI – KEISTI TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ – GALIMI KELI ATSAKYMAI
- Taip...................................................................................................... 1
- Ne ........................................................................................................ 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
a) Prieš įvesdama naujus produktus ar paslaugas atliko rinkos tyrimą........................................... 1 2 9
b) Pristatė naujus arba ženkliai pagerintus produktus arba paslaugas .......................................... 1 2 9
c) Pristatė naują arba ženkliai pagerintą gamybos technologiją ..................................................... 1 2 9
d) Kreipėsi dėl vieno ar daugiau patentų ........................................................................................ 1 2 9
e) Užregistravo vieną ar daugiau tarptautinių prekės ženklų ......................................................... 1 2 9
f) Atliko tyrimą savo laboratorijose .................................................................................................. 1 2 9
g) Užsakė tyrimą kitose įmonėse, universitetuose arba tyrimų institutiuose. ................................. 1 2 9

Q10.

Kokiam ekonominės veiklos sektoriui priklauso jūsų įmonės pagrindinė veikla?
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Informacinės ir komunikacinės technologijos ..................................... 1
- Oreivystės ir kosmoso pramonė .......................................................... 2
- Farmacija ir medicinos prietaisai ......................................................... 3
- Statyba (medžiagos, įrengimai, sunkiosios konstrukcijos) .................. 4
- Automobilių pramonė........................................................................... 5
- Metalo pramonė................................................................................... 6
- Prastmasės gamyba ............................................................................ 7
- Cheminiai produktai ............................................................................. 8
- Tekstilė, oda, avalynė .......................................................................... 9
- Energetikos sektorius ........................................................................ 10
- Gamybiniai įrengimai (mechanizmai, elektros prietaisai) .................. 11
- Maisto pramonė ................................................................................ 12
- Pramogos .......................................................................................... 13
- Paslaugos .......................................................................................... 14
- Kita… ................................................................................................. 15
- [NEŽINO/NEATSAKĖ]…………......................................................... 99
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Q12.

[CLUSTER]: Ar Jūs bendradarbiaujate su šiais partneriais klasteryje?
[REGION]: Ar Jūs bendradarbiaujate su šiais partneriais regione?
GALIMI KELI ATSAKYMAI
Taip ....................................................................................................... 1
- Ne ....................................................................................................... 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
a) Viešojo valdymo įstaigos............................................................................................................. 1 2 9
b) Universitetai bei kitos mokymo institucijos.................................................................................. 1 2 9
c) Viešosios laboratorijos bei tyrimų centrai.................................................................................... 1 2 9
d) Didelės kompanijos..................................................................................................................... 1 2 9
e) Mažos vei vidutinės įmonės ....................................................................................................... 1 2 9
f) Pradedančiosios / Naujai įsteigtos kompanijos............................................................................ 1 2 9
g) Finansinės institucijos .................................................................................................................1 2 9

Q13.

[CLUSTER]: Ar tai, kad jūsų įmonė yra klasterio dalis, suteikia Jums pranašumo, konkuruojant ...
[REGION]: Ar tai, kad jūs esate šiame regione, suteikia Jums pranašumo, konkuruojant ...
GALIMI KELI ATSAKYMAI
- Taip...................................................................................................... 1
- Ne ........................................................................................................ 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
a) Miesto rinkoje.............................................................................................................................. 1 2 9
b) Regiono rinkoje ........................................................................................................................... 1 2 9
c) Lietuvos rinkoje ........................................................................................................................... 1 2 9
d) Europos rinkoje ........................................................................................................................... 1 2 9
e) Pasaulinėje rinkoje...................................................................................................................... 1 2 9

Q14.

[CLUSTER]: Apie kiekvieną veiklos sritį prašau pasakyti, ar ji yra būdinga klasteriui, kuriam priklauso jūsų
įmonė?
[REGION]: Prašau pasakyti apie kiekvieną veiklos sritį, ar ji būdinga Jūsų regionui?
PERSKAITYTI – KEISTI TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ – GALIMI KELI ATSAKYMAI
Būdinga.................................................................................................. 1
Nebūdinga ............................................................................................. 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
a) Pasikeitimas informacija apie technologijas ............................................................................... 1 2 9
b) Pasikeitimas informacija apie rinką............................................................................................. 1 2 9
c) Pasikeitimas geriausiais darbo organizavimo būdais ................................................................ 1 2 9
d) Partnerystės konkrečiuose verslo projektuose plėtra ................................................................. 1 2 9
e) Partnerystės, siekiant konkuruoti Europos rinkoje, plėtra ........................................................... 1 2 9
f) Kvalifikuotų žmonių samdymas................................................................................................... 1 2 9
g) Verslumo dvasios skatinimas...................................................................................................... 1 2 9
h) Finansavimo gavimo palengvinimas ........................................................................................... 1 2 9
i) Gamimybių naudotis žeme palengvinimas.................................................................................. 1 2 9
j) Bendro naudojimosi infrastruktūra (pvz. pastatais, tyrimų laboratorijomis, mokymo priemonėmis)
palengvinimas ................................................................................................................................. 1 2 9
k) Galimybė naudotis tyrimų infrastruktūra (laboratorijomis, universitetais, t.t.)............................. 1 2 9
l) Įėjimo į rinką laikotarpio sutrumpinimas ...................................................................................... 1 2 9
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Q15.

[CLUSTER]: Ar novatoriškų produktų arba paslaugų poreikis klasteryje yra didesnis, lyginant su jų poreikiu už
klasterio ribų?
[REGION]: Ar novatoriškų produktų arba paslaugų poreikis Jūsų regione yra didesnis, lyginant su jų poreikiu už
Jūsų regiono ribų?
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip, žymiai didesnis ........................................................................... 1
- Taip, šiek tiek didesnis ........................................................................ 2
- Ne, jis toks pat ..................................................................................... 3
- Ne, jis mažesnis .................................................................................. 4
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9

Q16.

[CLUSTER]: Ar tai, kad jūsų įmonė priklauso klasteriui, yra naudinga atskiriems jūsų įmonės skyriams?
[REGION]: Ar tai, kad jūsų įmonė priklauso šiam regionui, yra naudinga atskiriems jūsų įmonės skyriams?
PERSKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI
- Labai naudingas .................................................................................. 1
- Iš dalies naudingas.............................................................................. 2
- Nelabai naudingas arba nenaudingas ................................................. 3
- [Tokio skyriaus nėra]............................................................................ 8
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
a) Tyrimų ir plėtros skyrius ........................................................................................................ 1 2 3 8 9
b) Rinkodaros skyrius ............................................................................................................... 1 2 3 8 9
c) Pardavimų skyrius ................................................................................................................ 1 2 3 8 9
d) Gamybos skyrius .................................................................................................................. 1 2 3 8 9
e) Personalo skyrius.................................................................................................................. 1 2 3 8 9
f) Įsigijimo / tiekimo / aprūpinimo skyrius................................................................................... 1 2 3 8 9

Q17.

Apie kiekvieną teiginį prašau pasakyti, Jūs su juo sutinkate ar nesutinkate:
GALIMI KELI ATSAKYMAI
- Sutinku................................................................................................. 1
- Nesutinku............................................................................................. 2
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
a)[CLUSTER]: Lyginant su kitais regionais, konkurencija yra didesnė klasterio viduje
[REGION]: Lyginant su kitais regionais, konkurencija yra didesnė jūsų regione ......................... 1 2 9
FILTRAS: KLAUSTI b. c. IR d, TIK JEIGU Q17a = 1
b)[CLUSTER]: Didesnė konkurencija klasterio viduje turi teigiamos įtakos konkurencingumui
[REGION]: Didesnė konkurencija Jūsų regiono viduje turi teigiamos įtakos konkurencingumui . 1 2 9
c)[CLUSTER]: Didesnė konkurencija yra sėkmės dalis klasteryje
[REGION]: Didesnė konkurencija yra sėkmės dalis mano regione.............................................. 1 2 9
d)[CLUSTER]: Didesnė konkurencija klasteryje riboja įmonių plėtros galimybes
[REGION]: Didesnė konkurencija Jūsų regione riboja įmonių plėtros galimybes ........................ 1 2 9

KLAUSTI VISUS
Q18.

Ar per paskutinius 5 metus Jūs praplėtėte savo veiklos srities apimtis (kalbant, pvz., apie naujų paslaugų
pasiūlymą klientams)?
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
[CLUSTER]:- Taip, ir priklausymas klasteriui tai palengvino
[REGION]:- Taip, ir priklausymas mano regionui tai palengvino ........... 1
[CLUSTER]: -Taip, bet priklausymas klasteriui neypatingai tai palengvino
[REGION]: -Taip, bet priklausymas mano regionui neypatingai tai palengvino 2
- Ne ........................................................................................................ 3
- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 4

FILTRAS Q19: KLAUSTI TIK TUOS, KURIE MANO, JOG JIE PRIKLAUSO KLASTERIUI, Q7 = 1.
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Q19.

Kalbant apie Jūsų įmonės buvimo vietą, su kuriuo iš šių teiginių Jūs sutinkate:
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Jūsų įmonė buvo įsteigta (sukurta arba persikėlė) į dabartinę savo buvimo vietą ne dėl to, kad
norėjo priklausytų klasteriui, bet dėl kitų priežasčių, ar.......................... 1
- Buvimas klasteryje buvo svarbus motyvas, pasirenkant įmonės buvimo vietą

2

- [NEŽINO/NEATSAKĖ] ......................................................................... 9
Q20.

[CLUSTER]: Kaip Jūs manote, ar svarbus turi būti valdžios vaidmuo, remiant Jūsų klasterį?
[REGION]: Kaip Jūs manote, ar svarbus turi būti valdžios vaidmuo, remiant Jūsų regioną?
PERSKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip, valdžios vaidmuo yra esminis..................................................... 1
- Taip, valdžios vaidmuo yra svarbus .................................................... 2
- Taip, bet valdžios vaidmuo yra ribotas ................................................ 3
- Ne ....................................................................................................... 4
- NEŽINO/NEATSAKĖ ........................................................................... 9

Q21.

Ar Jums žinomi strateginiai planai padaryti jūsų regioną žinomu dėl kompetencijos vienoje ar keliose pramonės
srityse?
PERSKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Taip, mūsų įmonės veiklos srityje........................................................ 1
- Taip, tačiau kitoje veiklos srityje .......................................................... 2
- Ne ....................................................................................................... 3
- NEŽINO/NEATSAKĖ ........................................................................... 9

Q22.

[CLUSTER:] Aš Jums išvardinsiu įvairias paramos priemones. Prašau pasakyti, kurias iš šių priemonių valdžia
šiuo metu naudoja remdama Jūsų klasterį?
[REGION:] Aš Jums vardinsiu įvairias paramos priemones. Prašau pasakyti, kurias iš šių priemonių valdžia šiuo
metu naudoja remdama Jūsų regioną?
GALIMI KELI ATSAKYMAI
- Šiuo metu suteikia ............................................................................... 1
- Šiuo metu nesuteikia ........................................................................... 2
- NEŽINO/NEATSAKĖ ........................................................................... 9
a) Tiesioginė finansinė parama, skirta konkretiems projektams finansuoti .................................... 1 2 9
b) Administracinių procedūrų palengvinimas ................................................................................. 1 2 9
c) Pastatų ar kitos infrastruktūros suteikimas.................................................................................. 1 2 9
d) Mokesčių sumažinimas projektams, skirtiems tyrimams, plėtrai ir naujovių diegimui................ 1 2 9
e) Mokesčių sumažinimas projektams, skirtiems ne tyrimams, ne plėtrai ir ne naujovių diegimui. 1 2 9
f) Viešųjų renginių organizavimas (mugės, prekybiniai sąskrydžiai...) .......................................... 1 2 9
g) Bendradarbiavimo su universitetais, valdymo įstaigomis palengvinimas .................................. 1 2 9
h) Bendradarbiavimo su įmonėmis palengvinimas......................................................................... 1 2 9
i) Parama verslo inkubatorių plėtrai............................................................................................... 1 2 9
j) Parama regiono/klasterio reputacijai gerinti ................................................................................ 1 2 9
k) Informacijos perdavimo palengvinimas (rinkos poreikiai, rinkos situacija, nauji norminiai aktai...)1 2 9
l) Tarptautinių ryšių su kitais klasteriais ar geografiniais regionais palengvinimas ....................... 1 2 9

9

Q23

[CLUSTER:] Kuriose srityse, Jūsų nuomone, valdžia turėtų patobulinti savo veiksmus, norėdama geriau paremti
Jūsų klasterio plėtrą:
[REGION:] Kuriose srityse, Jūsų nuomone, valdžia turėtų patobulinti savo veiksmus, norėdama geriau paremti
Jūsų regiono plėtrą:
GALIMI KELI ATSAKYMAI
- Turėtų tobulinti ..................................................................................... 1
- Nereikia tobulinti .................................................................................. 2
- NEŽINO/NEATSAKĖ ........................................................................... 9
a) Tiesioginė finansinė parama, skirta konkretiems projektams finansuoti ..................................... 1 2 9
b) Administracinių procedūrų palengvinimas .................................................................................. 1 2 9
c) Pastatų ar kitos infrastruktūros suteikimas.................................................................................. 1 2 9
d) Mokesčių sumažinimas projektams, skirtiems tyrimams, plėtrai ir naujovių diegimui................. 1 2 9
e) Mokesčių sumažinimas projektams, skirtiems ne tyrimams, ne plėtrai ir ne naujovių diegimui.. 1 2 9
f) Viešųjų renginių organizavimas (mugės, prekybiniai sąskrydžiai...) ............................................ 1 2 9
g) Bendradarbiavimo su universitetais, valdymo įstaigomis palengvinimas ................................... 1 2 9
h) Bendradarbiavimo su įmonėmis palengvinimas.......................................................................... 1 2 9
i) Parama verslo inkubatorių plėtrai................................................................................................. 1 2 9
j) Parama regiono/klasterio reputacijai gerinti ................................................................................. 1 2 9
k) Informacijos perdavimo palengvinimas (rinkos poreikiai, rinkos situacija, nauji norminiai aktai...)1 2 9
l) Tarptautinių ryšių su kitais klasteriais ar geografiniais regionais palengvinimas ......................... 1 2 9

Q24.

[CLUSTER:] Kaip Jūs manote, ar santykių plėtra su kitais Europos klasteriais, kurių veiklos sritis tokia pati kaip
ir Jūsų, yra:
[REGION:] Kaip Jūs manote, ar santykių plėtra su kitais Europos regionais, kurių veiklos sritis tokia pati kaip ir
Jūsų, yra:
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- grėsmė, ar............................................................................................ 1
- galimybė .............................................................................................. 2
- NEŽINO/NEATSAKĖ ........................................................................... 9

D6.

Pabaigai aš norėčiau Jūsų paklausti, ar Europos Komisija ateityje galėtų vėl su jumis susisiekti, norėdama Jus
informuoti apie galimybes, kurias ji siūlo įmonėms, esančioms klasteriuose? Jei Jūs sutinkate, mes nurodysime
Jūsų kompanijos pavadinimą Europos Komisijai; jei Jūs nesutinkate, Jūsų kompanija liks visiškai anonimiška.
PERSKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS
- Sutinka, kad vėliau būtų susisiekta dar kartą ...................................... 1
- Nesutinka, kad vėliau būtų susisiekta dar kartą .................................. 2
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