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GENERAL PROFILE OF THE PROJECT PROPOSAL
PROJECT TITLE

€900

REQUESTED RPF FUNDING
COORDINATOR

1. CONSORTIUM TABLE (FOR CYPRIOT ORGANISATIONS ONLY) (FOR ALL PROGRAMMES – even
for Programmes with only the Host Organisation
REQUESTED
PARTNER

UNIC – Unique

ROLE

(RPF Number)

HO

Not Applicable

ORGANISATION
CATEGORY

PARTNER NAME

RPF FUNDING

EUROS

€900

Public Benefit Organisations (cat. C.2)

Address
Postal Code

District

Phone Number

Famagusta

Fax

Email

Website

http://

Legal Representative
of Organisation
Title

Ms.

Position
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2. PROJECT COORDINATOR DECLARATION (Please tick the box at the end)
The Project Coordinator hereby declares the following:
1. The management of each participating Organisation in the Consortium (where applicable) has been
informed and has already approved the scientific content of this Project Proposal and has committed to
support it in case it receives funding from the Research Promotion Foundation (RPF).
2. All the staff members mentioned in this proposal have been informed about its content and have
agreed to participate in the proposal abiding by the terms and conditions described in the Programme
for Research, Technological Development and Innovation as well as by the terms included in the relevant
Call for Proposals.
3. I have been authorised by the Host Organisation to undertake any communication between the
project’s research team and RPF, related to this Project Proposal and the respective Project, in case the
Proposal receives funding from RPF.
4. I am aware of RPF’s Regulation regarding the collection, processing and use of personal data.
5. If any of the information included in this Project Proposal becomes invalid at any stage before the
evaluation or until the signature of the relevant Project Contract, I will immediately notify RPF along with
explanations on its cause and the time of occurrence.
6. No part of the Project Proposal has previously been implemented by or received funding from any
other source.
7. In case of funding of this Project Proposal by RPF, all participating Organisations undertake the
responsibility to adhere to :
•

the national legislation and European Commission regulations on the environment,

•

the national legislation and European Commission regulations on gender equality and avoidance
of discrimination,

•

the national legislation and European Commission guidelines on employment, as well as

•

the European Commission Directives regarding information dissemination and publicity.

8. All the information provided hereunder in this Project Proposal is true and correct.

Agree
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3. HOST ORGANISATION LEGAL REPRESENTATIVE DECLARATION
(Please tick the box at the end)
The Legal Representative of the Host Organisation hereby declares the following:
1. The Project Coordinator is authorised to submit this Project Proposal on behalf of the Host
Organisation.
2. The Host Organisation has not had a petition or issue of judgement or order for winding up or
liquidation or bankruptcy filed against it, has not entered into an arrangement with creditors, has not
suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning above matters and is in
compliance with applicable national legislation.
3. The Host Organisation has not been convicted of an offence concerning professional conduct by a
judgment of a national competent authority which has the force of res judicata.
4. All the information provided hereunder in this Project Proposal is true and correct.

Agree

Information – Contact Information
Responsible Officer:
Email:
Phone:

Stavros Kambanellas

b2b@research.org.cy
skambanellas@research.org.cy
+ 357 22 205056
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B1. BROKERAGE / NETWORKING EVENT
EVENT NO.
(As indicated in the List of available Events,
attached to the Call for Proposals)

EVENT TITLE
LOCATION
DATES
DURATION (Days)
REQUESTED FUNDING (€)

900

B2. PARTICIPANT FROM THE HOST ORGANISATION (each participant of the Host Organisation
submits a different application).

Please indicate the name and position of participant in the HO.
TITLE

NAME

POSITION / SCIENTIFIC EXPERTISE

Ms.
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B3. EXPECTED BENEFIT (Recommended max. 1 page)

Please describe briefly the activities and research interests of the Host Organisation, as well as the reasons for which participation to the specific
Brokerage / Networking Event is desired. Also, describe expected results and benefit from participation to the Event, including expected number of
bilateral meetings.
It is expected that collaboration and partnerships sought through participation to the Event will be linked to the Host Organisation objectives, as
these are described in the Company Technology Audit, to be submitted as Annex to the present Proposal (Applicable only for Beneficiaries B1, B2 &
B3 - Enterprises).
Please note that:
• Participation to the Brokerage / Networking Event requires prior online registration to the Event and submission of Company Profile and
Technology/ Collaboration Offer and/or Request.

•

Each participant from HO is expected to participate in at least three (3) bilateral meetings during the Brokerage / Networking Event.
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ANNEXES - Supplementary Data
• Completed De Minimis Declaration
• Completed Company Technology Audit (Applicable only for Beneficiaries B1, B2 & B3 - Enterprises).
Any additional information will not be taken into consideration during proposal evaluation.

Information – Contact Information
Responsible Officer:

Stavros Kambanellas

Email:

s.kambanellas@research.org.cy

Phone:

+ 357 22 205056
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Α1. ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
Ο ΄Εφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 εκδίδει το ακόλουθο υπόδειγμα
γραπτής δήλωσης το οποίο η εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει από το δικαιούχο ενίσχυσης
ήσσονος σημασίας πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

΄ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 1
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012
Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για
σκοπούς συμμόρφωσης είτε:
Α) με το Άρθρο 3(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006
για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006»)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379, 28.12.2006, σ.5)

ή
Β) με το Άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου
2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(«de minimis») στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1535/2007»)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337, 21.12.2007, σ.35)
ή
Γ) με το Άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007
για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον
τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (εφεξής ο
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007»)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 25.7.2007,σ.6)
ή
Δ)
με το Άρθρο 3 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης
Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις
που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
360/2012»)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, 26.4.2012. σ. 8)
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ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση.
(α) Εγώ ο/η 1 ……………………………………….………………………………………….. με
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ………………………………….
ή
(β)

Εγώ ο/η 2 ……………………………………………………………………..……………. με
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ………………………………….,

κατά

νόμο

εκπρόσωπος

της/του

εταιρείας/συλλόγου/σωματείου/οργανισμού/εμπορικής

επωνυμίας/φορέα / ………….….. (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)
…………………………..……………………………………………………………………………..
με Αριθμό Εγγραφής (εφόσον εφαρμόζεται) …………………………..…………………… στο Μητρώο του/της
……………………………………………………………..

ενόψει

της

χορήγησης

σε

μένα

ή

στην

εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα/ …………….. (να διαγραφεί ό,τι
δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα) που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de
minimis:
Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης
…………………………………………………………………………………………………………
Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης3 …………………………….
και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή
παραπλανητική δήλωση συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με νόμιμους τόκους, και την
επιβολή διοικητικού προστίμου το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από
Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας,
ΔΗΛΩ σήμερα .. / .. /20..

1
2
3

τα εξής:

Για φυσικά πρόσωπα.
Για νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006, το άρθρο 3(4) και (5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007, το άρθρο 3(4)
και (5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται
ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την
επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες
δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή και για τον
υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης είναι το επιτόκιο αναφοράς κατά το χρόνο χορήγησης, όπως καθορίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να
υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.
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Α) Τομέας οικονομικής δραστηριότητας4 (επιλέξετε α, β, γ ή δ σημειώνοντας Χ ή √ στο κατάλληλο
τετραγωνάκι) :
α) τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
β) τομέας αλιείας συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών
προϊόντων
γ) τομέας των οδικών μεταφορών
δ) άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
Β) Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο
προηγούμενα,
i) Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή
εκπροσωπώ δεν έχει λάβει ούτε έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει από οποιανδήποτε Αρμόδια
Αρχή, οιανδήποτε ενίσχυση de minimis, κατά την έννοια των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.
ή
ii) Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη 5, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα,
έχω λάβει ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις
de minimis6:
Έτος
χορήγησης
της
7
ενίσχυσης

Ύψος
επιχορήγησης

Τίτλος του μέτρου
ενίσχυσης

Αρμόδια Αρχή

ή ισοδύναμο
επιχορήγησης

4
Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη
μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος σημασίας.
5
Σύμφωνα με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006, το άρθρο 3(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007, το άρθρο 3(2) του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2 (2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 η κρίσιμη χρονική περίοδος καθορίζεται με βάση
το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση.
6
Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων,
αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic
unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως
εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική
ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση».
7
Δεν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία.
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Και ενόψει των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς της οποίας
προβαίνω στην παρούσα δήλωση (στο εξής η «οικεία ενίσχυση»), εγώ δεν έλαβα και δε θα λάβω με
την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ή η εταιρεία/σύλλογος/σωματείο/ οργανισμός/εμπορική
επωνυμία/φορέας/ ………………… (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)
που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δε θα λάβει με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ως ενίσχυση de
minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1998/2006, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 360/2012, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη 8.

ο/η Δηλών/ούσα

…………………………………….

8

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 6.
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Σημειώσεις:
1.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς ο Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1998/2006, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 360/2012.

2.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της 15 Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία
οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια
δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να
υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

3.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 7.500 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά
επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή
Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο τριών
οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 4.327.500 ευρώ.

4.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24 Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88
της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 30.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά
έτη ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την
Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν
υπερβαίνει τα 1.562.000 ευρώ.

5.

Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1535/2007 θα ακολουθείται από την Αρμόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισμοί 4 και 5
των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009.

6.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25 Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος, επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 500.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά
επιχείρηση. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
νοουμένου ότι το σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δε θα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά
τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε αντιστάθμιση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία γενικού
οικονομικού συμφέροντος, ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση.

7.

ης

ης

ης

Η υποβολή της παρούσας δήλωσης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα για λήψη οποιασδήποτε
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία
υποβάλλεται η παρούσα δήλωση εναπόκειται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή.
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Α2. TECHNOLOGY AUDIT FORM
(ONLY FOR BENEFICIARIES OF CATEGORIES Β1, Β2 & Β3)

Contact Information
Name of Organisation
Address
Postal Code

Fax

Phone Number

Website

Email

http://

Contact Person
Position

Organisation
YES

NO

Organisational Chart

Comments

Documented Strategy

Comments

Development Plan

Comments

Human Resources

2014

2015

2016

Number of Employees

Number of employed Scientific
Personnel
Expenses for Personnel Training (if
there is no data available, state if personnel
takes part in training seminars )
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Products – Quality

Basic Products

Export Markets

Yes

No

Yes

No

Comments

Organisation and Management of
Production
Quality Control

Comments

(Products/ Raw Materials)

Certifications (ISO, HACCAP)

Technological Capacity
Key Technologies that the
Organisation depends upon
(IT Systems, specialised technologies in its
field of operation, energy saving
technologies etc)

Exhibitions and Events Abroad
Scientific Magazines and Journals
Relevant Publications

Sources of Technology/ Expertise

Partners and Stakeholders
Other
No Information

Implementation of IT Technologies

Yes

No

Comments

Technological Innovation and Innovation Capacity
The operation of the Organisation
depends on

Common technologies and expertise

Yes

No

Bought technologies and expertise
In house developed Technologies and expertise

Innovations that were introduced
during the last 3 years
Largest Innovation Obstacle
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Technology Needs

Equipment – Quality Improvement
New Technologies (e.g IT)
Access to Information
Other

Networking – Cooperation

Companies (Local – foreign)
Suppliers
Participation in R&D Projects

National Programmes

Yes

No

European Programmes
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Technological Information
Disagree
1
1.

2.

3.

4.

The development of technology is an important factor for the

Agree
2

3

4

5

Date
:

growth of the Organisation
The development of technology is an important factor for the
growth of the field.
Research and Development of new products/ services will help
in the growth and establishment of the Organisation
I am willing to pay for the technology/ expertise transfer to my
business
The methodologies and technologies used for production are
more advanced than the competition in:

5.

α. Cyprus
β. Europe
γ. The World

Which field of operations does technology affect (or its
absence) :
a. Final Product
b. Production Process
6.

c. Sales / Marketing
d. Logistics
e. Human Resources
f.

Quality Control

g. Internal Organisation
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