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FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
D1.

Αφήστε με να αρχίσω με λίγες βασικές ερωτήσεις που αφορούν την εταιρεία σας. Η εταιρεία σας
(συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής εταιρείας ή άλλων θυγατρικών) κατασκευάζει προϊόντα ή
παρέχει υπηρεσίες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πωλήσεις ή υποστήριξη μετά τη πώληση, σε
άλλες χώρες;
ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

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

D2N.

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

D2.

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

D3.

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

Η εταιρεία σας ιδρύθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου, 2000;
ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

D4.

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

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας σας είναι σε ένα από τους ακόλουθους τομείς;
ΕΡΕΥΝΗΤΉ: ΑΝ ΙΣΧΎΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΠΌ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ, ΡΩΤΉΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
D5.

Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information Communication Technology) και
εξοπλισμό Επικοινωνίας ...........................................................................................1
Λογισμικά ....................................................................................................................2
Αεροναυτική και Διάστημα ............................................................................................3
Βιοτεχνολογία [γεωργία, υγεία, βιομηχανία]..................................................................4
Φαρμακευτικά ...............................................................................................................5
Ιατρικές συσκευές ή ιατρικά εργαλεία ...........................................................................6
Ψυχαγωγία [Ταινίες, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, λούνα πάρκ, κτλ.] 7
Άλλο ..............................................................................................................................8

Συγκρίνοντας το κύκλο εργασιών (τζίρο) του 2006 με αυτό του 2004, το ετήσιο εισόδημα της
εταιρεία σας μειώθηκε, αυξήθηκε, ή έμεινε περίπου το ίδιο (πάνω ή κάτω 5%);
ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-

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

ΑΝ ΜΕΙΏΘΗΚΕ (D5=1)
D5a.

Μειώθηκε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

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

ΑΝ ΑΥΞΉΘΗΚΕ (D5=2)
D5b.

Αυξήθηκε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

D6.

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

Ποιες από τις ακόλουθες είναι σημαντικές αγορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις εταιρείας σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
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 ΜΗ ΡΩΤΗΘΕΙ, ΝΑ ΑΚΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Κωδικός NACE κύριας
δραστηριότητας της εταιρείας

D8a.

ΝΑ ΜΗ ΡΩΤΗΘΕΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: πεδίο NUTS εταιρείας
(ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΒΑΣΗ NUTS)

:
D8b.

-

999999 -

ΤΟΜΈΑΣ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
Q1.

Καινοτομία συμβαίνει όταν μια εταιρεία εισάγει ένα νέο ή αξιόλογα βελτιωμένο προϊόν, διαδικασία,
ή οργανωτική μέθοδο. Μια εταιρεία δεν χρειάζεται να αναπτύξει την καινοτομία μόνη της, αλλά
μπορεί να αποκτήσει την καινοτομία ή την ιδέα από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.
Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας εκτέλεσε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες
καινοτομικές δραστηριότητες;
2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

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

Εισήγαγε νέα ή αξιόλογα βελτιωμένα αγαθά................................................1 2 9
Εισήγαγε νέες ή αξιόλογα βελτιωμένες υπηρεσίες .......................................1 2 9
Εισήγαγε νέες ή αξιόλογα βελτιωμένες διαδικασίες για κατασκευή προϊόντων ή παραγωγή των
υπηρεσιών σας.............................................................................................1 2 9
Εισήγαγε νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες διαχείρισης πόρων, διαδικασίες παράδοσης
ή διανομής ....................................................................................................1 2 9
Εισήγαγε νέες ή αξιόλογα βελτιωμένες διαδικασίες υποστήριξης, όπως συντήρηση, αγορά,
λογιστικά ή συστήματα υπολογιστών ...........................................................1 2 9
Εισήγαγε νέες ή αξιόλογα βελτιωμένες οργανωτικές μεθόδους, όπως μια αλλαγή στη δομή
διοίκησης, οργάνωση εργασίας, ή νεες μεθόδους για συνεργασία με άλλες εταιρείες 1 2
.....................................................................................................................9
Έκανε αίτηση για μία ή περισσότερες πατέντες ...........................................1 2 9
Διεξήγαγε εσωτερική Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development) 1 2 9
Συνήψε σύμβαση για Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Developmeent) με άλλες εταιρείες,
συμβούλους, πανεπιστήμια ή ινστιτούτα ερευνών .......................................1 2 9

ΑΝ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ 1 ΕΊΝΑΙ “ΌΧΙ” Ή “ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΩ” ΤΕΛΕΙΏΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ
Q2. Περίπου πόσα ξόδεψε η εταιρεία σας τον περασμένο χρόνο για όλες τις καινοτομικές δραστηριότητες;
ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

λιγότερα από 100,000 Ευρώ [60,000 CYP] ..................................................................1
100,000 μέχρι 499,000 Ευρώ [60,000 - 300,000 CYP].................................................2
500,000 μέχρι 1 εκατομύριο Ευρώ [300,000 - 600,000 CYP].......................................3
1 εκατομύριο μέχρι 5 εκατομύρια Ευρώ [600,000 - 3,000,000 CYP] ............................4
Περισσότερα από 5 εκατομύρια Ευρώ [3,000,000 CYP] ..............................................5
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Q1H=ΝΑΙ Ή Q1I=ΝΑΙ
Q3.

Περίπου τι ποσοστό των συνολικών εξόδων της εταιρείας σας για καινοτομίες τον περασμένο
χρόνο ήταν για Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development);
Γράψτε μέσα ............................................................................. ____________________ %
ΔΓ/ΔΑ........................................................................................................................999

ΡΩΤΉΣΤΕ ΑΝ Q1H=ΝΑΙ Ή Q1I=ΝΑΙ
Q4.

Η καινοτομία μπορεί να συμπεριλαμβάνει μπορεί και να μη συμπεριλαμβάνει εσωτερικές
δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development). Οι καινοτόμες εταιρείες
μπορούν να αγοράσουν, ή να αποκτήσουν καινοτομικές λύσεις, σχέδια από εξωτερικούς παροχείς.
Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας ανέπτυξε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη
καινοτομίας χωρίς να χρησιμοποιήσει Έρευνα & Ανάπτυξη (Research and Development) [είτε
εσωτερικά είτε με τη σύναψη σύμβασης για Έρευνα και Ανάπτυξη];
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

3

-

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

Ρωτήστε αν Q1a=1 ή Q1b=1
a)
Μία ή περισσότερες καινοτομίες προϊόντος .................................................1 2 9
Ρωτήστε αν Q1c = 1 ή Q1d = 1 ή Q1e = 1
b)
Μία ή περισσότερες καινοτομίες διαδικασιών ..............................................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.

Είπατε ότι η εταιρεία σας είσηξε τόσο καινοτομίες προϊόντων ή υπηρεσιών όσο και καινοτομίες
διαδικασιών
Στα τελευταία δύο χρόνια, ποια από αυτά τα δύο είδη καινοτομιών έλαβε την περισσότερη
προσπάθεια από την εταιρεία σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

Q6.

Καινοτομία προϊόντος ...................................................................................................1
Καινοτομία διαδικασίας .................................................................................................2
Και τα δύο, περίπου το ίδιο...........................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας χρειάστηκε να παρέχει εκπαίδευση ή αναβάθμιση
δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους; Η εκπαίδευση αυτή χρειαζόταν για...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
-

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

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

Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, έχει κάποιο από τα ακόλουθα γίνει μια κύρια πηγή ιδεών για τις
καινοτομικές δραστηριότητες της εταιρείας σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
a)
b)
c)
d)
e)

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

Οι μηχανικοί παραγωγής ή τεχνικοί της εταιρείας σας .................................1
το τμήμα μάρκετιγκ της εταιρείας σας ..........................................................1
Το τμήμα 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

ΤΟΜΈΑΣ 2: ΜΗ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΕ ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
ΑΝ Q1A = ΝΑΙ Ή Q1B = ΝΑΙ. ΑΛΛΙΏΣ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Q10.
Q8.

Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας έχει παρουσιάσει νέα ή σημαντικά βελτιωμένα
προϊόντα στους πελάτες σας χρησιμοποιόντας τη κάθε μία από τις ακόλουθες μεθόδους
καινοτομίας; Πάλιν, προϊόντα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες:
4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
a)
b)
c)
d)

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

Πώληση προϊόντων που αναπτυχθήκαν από άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες με λίγη ή
καθόλου μετατροπή από την εταιρεία σας ...................................................1 2 9
Προσαρμογή ή μετατροπή προϊοντων τα οποία αναπτύχθηκαν αρχικά από άλλες εταιρείες,
οργανισμούς ή ιδιώτες..................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη εντελώς νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων που έγιναν εσωτερικά από την
εταιρεία .........................................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη εντελώς νέων προϊόντων σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, συμβούλους,
πανεπιστήμια κτλ..........................................................................................1 2 9

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

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας σας να μετατρέπει προϊόντα τα οποία παίρνει από
άλλες πηγές, η εταιρεία σας πήρε πληροφορίες, συμβουλές ή υποστήριξη για βοήθεια για να
προσαρμόσει ή να μετατρέψει αυτά τα προϊόντα από:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
a)
b)
c)
d)

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

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

2
2
2
2

9
9
9
9

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

Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία ασς έχει εισάξει νέες ή αξιόλογα βελτιωμένες
διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού παραγωγής, διαδικασίες διαχείρισης πόρων,
συστήματα παράδοσης ή συντήρησης, κτλ) χρησιμοποιόντας τη κάθε μια από τις ακόλουθες
μεθόδους:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
a)
b)
c)
d)

Q11.

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

Απόκτηση διαδικασιών οι οποίες αναπτύχθηκαν από άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες, με
μικρή ή καθόλου μετατροπή από την εταιρεία σας.......................................1 2 9
Προσαρμογή ή μετατροπή διαδικασιών οι οποίες αρχικά αναπτύχθηκαν από άλλες εταιρείες,
οργανισμούς ή ιδιώτες..................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη εντελώς νέων διαδικασιών ή βελτιώνοντας σημαντικά υπάρχουσες διαδικασίες
εσωτερικά .....................................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη εντελώς νέων διαδικασιών ή βελτιώνοντας σημαντικά υπάρχουσες διαδικασίες σε
συνεργασία με άλλες εταιρείες, συμβούλους, πανεπιστήμια κτλ..................1 2 9

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας σας για μετατροπή διαδικασιών που απόκτησε από
άλλες πηγές, η εταιρεία σας απόκτησε πληροφορίες, συμβουλές ή στήριξη για βοήθεια να
προσαρμόσει ή να μετατρέψει αυτές τις διαδικασίες από:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

5

a)
b)
c)
d)

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

Τον αρχικό δημιουργό ή προμηθευτή αυτών των διαδικασιών ....................1
Άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν παρόμοιες διαδικασίες ........................1
Τους πελάτες σας για αυτές τις διαδικασίες .................................................1
Ειδικούς όπως συμβούλους, πανεπιστήμια, κτλ. .........................................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 τελευταία δύο χρόνια, περίπου τι ποσοστό της συνολικής ώρας του προσωπικού σας για
ανάπτυξη καινοτομιών για προϊόντα και διαδικασίες ξοδεύτηκε σε:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΠΟΣΟΣΤΑ
a)
b)
c)

Προσαρμογή ή μετατροπή προϊόντων ή διαδικασιών που αποκτήθηκαν από άλλες εταιρείες,
οργανισμούς ή ιδιώτες..................................................... ____________________ %
Ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών εσωτερικά από την εταιρεία _________________
%
Ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, συμβούλους, πανεπιστήμια,
κτλ. .................................................................................. ____________________ %
...............................................................................100%

ΑΝ Q1F = 1. ΑΛΛΙΏΣ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Q14
Q13.

Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας έχει εισάγει νέες ή αξιόλογα βελτιωμένες
οργανωτικές μεθόδους (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στη δομή διοίκησης, οργάνωση εργασίας,
ή μεθόδους συνεργασίας με άλλες εταιρείες) χρησιμοποιόντας τη κάθε μία από τις ακόλουθες
μεθόδους:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
a)
b)
c)
d)

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

Υιοθετόντας οργανωτικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν από άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή
ιδιώτες, με λίγη ή καθόλου μετατροπή από την εταιρεία σας .......................1 2 9
Προσαρμογή ή μετατροπή οργανωτικών μεθόδων που αναπτύχθηκαν αρχικά από άλλες
εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες ..................................................................1 2 9
Ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένων οργανωτικών μεθόδων εσωτερικά από την εταιρεία
.....................................................................................................................1 2 9
Ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένων οργανωτικών μεθόδων σε συνεργασία με άλλες
εταιρείες, συμβούλους, πανεπιστήμια κτλ. ...................................................1 2 9

ΤΟΜΈΑΣ 3: ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
Q14.

Μέσα στα τελεύταία δύο χρόνια, η εταιρεία σας έχει υποβάλει αίτηση ή έλαβε υποστήριξη από
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δημόσια χρηματοδοτούμενα σχέδια τα οποία είναι σχεδιασμένα για
να υποστηρίζουν την καινοτομία;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
-

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

6

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

Άμεση υποστήριξη για χρηματοδότηση έργων καινοτομίας βασιζόμενων στην Έρευνα &
Ανάπτυξη (Research and Development)......................................................1 2 9
Άμεση υποστήριξη για χρηματοδότηση έργων καινοτομίας που δεν περιλαμβάνουν Έρευνα &
Ανάπτυξη (Research and Development)......................................................1 2 9
Χορηγίες για κτίρια ή άλλες υποδομές για δραστηριότητες καινοτομίας ......1 2 9
Χορηγίες για την απόκτηση μηχανημάτων, εξόπλισμού ή λογισμικών ........1 2 9
Μείωση φόρου για έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (Research and Development)1 2 9
Μείωση φόρου για έξοδα καινοτομίας εκτός Έρευνας & Ανάπτυξης (Research and Development)
.....................................................................................................................1 2 9
Παρουσία ή συμμετοχή σε εκθέσεις εμπορίου ή αποστολές εμπορίου........1 2 9
Δημιουργία συμπλέγματος με πανεπιστήμια και ινστιτούτα ερευνών ..........1 2 9
Δημιουργία συμπλέγματος με εταιρείες........................................................1 2 9
Πληροφορίες για ανάγκες αγοράς, συνθήκες αγοράς, νέους κανονισμούς, κτλ.1 2 9

ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΣΗΜΕΊO ΣΤΗΝ Q14
Q15.

Η υποστήριξη από δημόσια χρηματοδοτούμενα σχέδια ήταν ζωτικής σημασίας για κάποιο από τα
έργα καινοτομίας της εταιρείας σας, σε βαθμό που η καινοτομία δεν θα αναπτυσσόταν ή εισαγόταν
χωρίς την υποστήριξη;
ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-

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