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1 UVOD 

 

V poročilu analiziramo ukrepe, ki jih za spodbujanje sodelovanja med podjetji in 

institucijami znanja uporabljajo v Avstriji. Namen analize je pridobiti vpogled v poslovne 

modele in način upravljanja SRIP-om podobnih povezav ter pristopov evalvacij učinkov 

tovrstnih povezav, tako na nivoju povezave in vpliva na uspešnost vključenih podjetij, kot tudi 

na makroekonomski ravni. Pri tem bi radi osvetlili tudi temeljne probleme, s katerimi so se 

soočale podobne povezave. 

Tako smo najprej analizirali strategijo za raziskave tehnologijo in inovacije in kako je 

Avstrija v strateške dokumente na tem področju implementirala koncept pametne 

specializacije. V okviru analize strateških dokumentov na tem področju smo analizirali tudi 

regionalne strategije. Nato smo identificirali ukrepe oziroma instrumente, ki so namenjeni 

spodbujanju sodelovanja med podjetji in institucijami znanja. 

Ker se kot najbližje SRIP-om v Avstriji pokažejo njihovi kompetenčni centri, se v 

nadaljevanju omejimo na program kompetenčnih centrov. V tem delu pa najprej analiziramo 

poslovne modele in upravljanje kompetenčnih centrov, potem pa se posvetimo metodologiji 

evalvacije kompetenčnih centrov in ugotovitvam zadnjih evalvacij. Pri tem smo bili omejeni z 

javno razpoložljivimi evalvacijami oziroma poročila v angleškem jeziku.1 

Na podlagi analize ugotavljamo, da ima Avstrija dolgo tradicijo sodelovanja med 

podjetji in institucijami znanja. Vzpostavljene so tudi ustrezne finančne spodbude za 

povezovanje in za to se v Avstriji namenja relativno visoka sredstva. Kompetenčni centri, 

imajo vzpostavljene poslovne modele, ki odgovarjajo na izzive modernega časa, so usmerjeni 

k doseganju znanstvene in tehnološke odličnosti ter kot osnovo za uspeh predpostavljajo 

sodelovanje med znanostjo in industrijo. 

Poleg tega ima Avstrija dobro razvito tudi področje evalvacije, ki predstavlja po eni 

strani dobro sito konzorcijev in raziskovalnih programov pri kandidiranju na razpisih oziroma 

razdeljevanju sredstev, po drugi strani pa omogočajo ugotavljanje pomanjkljivosti in slabosti 

ter tako lahko zagotovijo osnovo za potrebne spremembe izvajanja ukrepov in definiranja 

instrumentov namenjenih spodbujanju sodelovanja med podjetji in institucijami znanja. 

Glede na to, do so avstrijski kompetenčni centri primerljivi s slovenskimi SRIP-i, bi 

lahko ugotovitve evalvacij kompetenčnih centrov predstavljaje pomembno osnovo za 

odločitev kako zasnovati instrument SRIP, saj evalvacije jasno pokažejo tako na dobre prakse 

poslovnih modelov in upravljanja tovrstnih povezav, kot tudi težave, na katere bi lahko 

                                                 

1 V okviru analize smo identificirali veliko dokumentov v nemškem jeziku, ki jih bomo v nadaljevanju projekta, če so bo pokazalo, 

da pri drugih državah, ki so vključene v pregled, ni na voljo bolj primerljivih povezav, in tudi tam ni informacij v angleškem jeziku, 

prevedli. 
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naleteli pri spodbujanju sodelovanja med podjetij in institucijami znanja v Sloveniji. Prav tako 

bi se lahko na avstrijske izkušnje naslonili pri zasnovi evalvacije SRIP-ov, saj je praksa evalvacij 

v Avstrija relativno dobro razvita. 
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2 STRATEŠKI DOMUMENTI IN POLITIKE NA PODROČJU 

SPODBUJANJA RAZISKAV IN RAZVOJA 

 

Čeprav se danes Avstrija nesporno ponaša z zrelim inovacijskim okoljem, je 

pomemben premik pri transformaciji dosegla šele v zadnjih desetih letih. V letu 2011 je bila 

sprejeta Strategija za raziskave, tehnologijo in inovacije (v nadaljevanju Strategija RTI), ki 

postavlja vizijo »Postati inovacijski vodja« (angl. Becoming innovation leader). Le-ta 

predstavlja konsenz različnih deležnikov glede strategije razvoja – kako se iz sledilca 

transformirati v inovacijskega vodjo (RÖ, 2011). 

Čeprav je bila Strategija RTI sprejeta preden se je začelo govoriti o pametni 

specializaciji, je Avstrija v pričakovanju razvoja inovacijske politike EU v Strategijo RTI že 

implementirala nekatere njene ključne koncepte in poudarke, kot so prioretizacija, 

sodelovanje podjetij in institucij znanja, zasebne investicije v raziskave in razvoj, proces 

upravljanja politike na ravni države in regij ter evalvacija. Zato Avstrija nima posebnega 

strateškega dokumenta za implementacijo pametne specializacije, kot to poznamo v drugih 

EU državah. Strateški dokument, ki implementira pametno specializacijo v Avstriji je tako 

Strategija RTI (ÖROK, 2016). 

Ker je Avstrija federativna država, ki je razdeljena na avtonomne dežele s svoji 

politikami in proračuni, obstajajo strateški dokumenti tudi na ravni dežel. To so regionalne 

strategije, ki se razlikujejo glede na razlike med lokacijami in regionalne prioritete. V 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja so to bile razvojne strategije, od leta 2000 pa le-te 

postajajo vse bolj strategije raziskav in inovacij (ÖROK, 2016). 

 

2.1 Strategija za raziskave, tehnologijo in inovacije2 

 

Avstrija pri pripravi RTI strategije izhajala iz izzivov modernega časa in njenih razvojnih 

potencialov. Kot enega izmed ključnih predpogojev za doseganje strateških ciljev navaja 

koordiniran pristop oziroma dialog med znanostjo, industrijo in družbo, ob široki podpori 

inovacijam, ki poleg tehnoloških inovacij vključuje tudi socialne in družbeno-ekonomske 

inovacije. S strategijo želi podati jasno sporočilo glede spodbujanja raziskav, tehnološkega 

razvoja in inovacij ter definira vizijo in strateške cilje ter ukrepe, ki jih bo potrebno 

implementirati v prihajajočem desetletju. 

 

                                                 

2 Povzeto po RÖ (2016). 
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Izzivi in razvojni potencial 

 

Avstrija je pri pripravi Strategije RTI ugotavljala, da se proces dohitevanja zaključuje in 

se koristi obstoječega pristopa, ki si je za cilj postavljal konvergenco z inovacijsko najbolj 

naprednimi državami, zmanjšujejo. V skupini držav sledilcev se je v letih 2005-10 zelo 

povečala konkurenca, vse več držav, med njimi tudi držav v regiji, je sposobnih ponuditi nizke 

cene na mednarodnih trgih in tako povečevati tržne deleže na račun manj uspešnih, manj 

inovativnih podjetij oziroma držav. Avstrija tako ocenjuje, da je čas za repozicioniranje, kar pa 

zahteva jasno naslavljanje izzivov modernega časa in učinkovito izkoriščanje razvojnih 

potencialov. 

Na področju človeškega kapitala Avstrija ugotavlja, da potencial ni optimalno 

izkoriščen in tako ni mogoča transformacija oziroma vključitev izobraževalnega sistema v 

inovacijski sistem. Med ključnimi slabostmi velja izpostaviti pomanjkanje interesa za 

tehnološka področja in znanosti o življenju (angl. life sciences), nizko participacijo žensk na 

področju raziskav, težave pri integraciji imigrantov v izobraževalni in inovacijski sistem, beg 

možganov in omejeno sprejemljivost v družbi za znanost in tehnologijo. Tudi na področju 

financiranja, posebej pri uporabi tveganega kapitala, Avstrija zaradi tradicionalno 

pomembne vloge bank pri financiranju podjetij, zaostaja za primerljivimi OECD državami. To 

se kaže posebej problematično pri financiranju zgodnjih faz in faz rasti pri podjetjih, kjer 

imajo težave predvsem mlada, inovativna, na znanju temelječa podjetja. Inovacije pomembno 

spodbuja konkurenca na trgu, saj le-ta sili podjetja k povečevanju raziskav v in razvoja. Tak 

ose ugotavlja, da bi bilo na tem področju mogoče doseči bistveno izboljšanje stanja. Počasi 

napredujejo tudi strukturne spremembe v gospodarstvu. V večini panog so podjetja še 

vedno premalo usmerjena v raziskave, inovacije in izobraževanje. 

Bazične raziskave predstavljajo temelje za radikalne inovacije (angl. radical inovation) 

in omogočajo razvoj s premikanjem meja v znanosti. Na tem področju se glavno odgovornost 

pripisuje državi, zato to pomeni nepogrešljiv del strategije. Na tem področju Avstrija z le 0,44 

% BDP, ki ga vlaga v bazične raziskave, zaostaja za primerljivimi OECD državami. Analize in 

evalvacije v Avstriji kažejo tudi na pomanjkljivosti na področju vladanja in upravljanja. 

Vzroke zanje gre iskati v obstoju različnih političnih opcij in resorsko razdeljenih strukturah, ki 

premalo sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik. Le-to pa ne omogoča sistemskega 

pristopa in rezultira v težavnem usklajevanju. 

Ob tem se omenjajo tudi bolj splošni izzivi, s katerimi se bo oziroma se že sooča svet. 

Avstrija se jasno zaveda, da se bo potrebno soočiti z klimatskimi spremembami in njenimi 

posledicami, najti rešitve na področju omejenih naravnih virov in energije, in poiskati tudi 

odgovore na vprašanja povezana z demografskimi spremembami, ki izhajajo iz staranja 

prebivalstva in migracij. 
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Vizija 

 

Avstrija svojo vizijo na področju raziskav, tehnologije in inovacij – Vizija Avstrija 2020 – 

Inovacijski vodja definira v naslednjih petih alinejah: 

 V letu 2020 bo Avstrija inovacijski vodja. 

 Potencial na področju človeškega kapitala bo optimalno razvit in uporabljan. 

 Odlične razmere za univerze, univerze za uporabne znanosti in druge raziskovalne 

institucije bodo predstavljale temelje inovacijskega sistema. 

 Inovativna podjetja bodo zagotavljala prosperiteto moderni, na znanosti temelječi 

družbi. 

 Prilagojena politika financiranja bo podpirala delovanje inovacijskega sistema. 

 

Strateški cilji 

 

Avstrijska Strategija RTI ima dva strateška cilja: 

 Nadaljevati z razvojem potencialov na področju znanosti, raziskav, tehnologije in 

inovacij, da bi Avstrija postala ena izmed najbolj inovativnih držav v EU do leta 

2020, nadaljevati s povečevanjem konkurenčnosti gospodarstva in povečevanjem 

prosperitete družbe. 

 Nadaljevati z razvojem potencialov na področju znanosti, raziskav, tehnologije in 

inovacij in jih uporabljati na holistični način, da bi se lahko soočila z ključnimi 

družbenimi in ekonomskimi izzivi prihodnosti. 

Poleg teh pa navaja še nekaj izpeljanih dodatnih, bolj operativnih ciljev: 

 Izvesti vzdržno reformo izobraževalnega sistema: optimizirati pogoje za 

raziskave, tehnologijo in inovacije; izboljšati povezave med izobraževanjem in 

inovacijskim sistemom; povečati kvaliteto in kvantiteto kadrov za raziskave, 

tehnologijo in inovacije. 

 Povečati bazične raziskave in vlogo njenih institucij: povečati financiranje 

bazičnih raziskav in sočasno povečati delež sredstev, ki je podeljen preko 

konkurenčnih postopkov; nadaljevati strukturne reforme univerze in koordinirati 

univerze, ki izvajajo odlične raziskave. 

 Povečati inovacijsko sposobnost podjetij: povečati neposredne in posredne 

spodbude, z namenom izboljšanja tehnološke in inovacijske sposobnosti podjetij; 

povečevati aplikativne raziskave in prenos tehnologij, posebej med majhnimi in 

srednje-velikimi podjetji, kot tudi podporno vlogo vodilnih podjetij; povečati 
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uporabo na povpraševanju temelječih (angl. demand side) instrumentov inovacijske 

politike. 

 Povečati učinkovitost vladanja in upravljanja: povečati učinkovitost inovacijskega 

sistema z jasnimi strukturami vladanja in upravljanja; vzpostaviti sodoben regulatorni 

okvir za upravljanje raziskovalnega sistema (tudi na področju financiranja), z načini 

delovanja, ki temeljijo na alokaciji sredstev glede na doseganje rezultatov in 

izboljšati zanesljivost načrtovanja za vse deležnike. 

Avstrija je v svoji RTI strategiji kvantificirala cilj glede višine izdatkov za R&D. Z nivoja 

2,76 % v času priprave strategije želi do leta 2020 doseči vrednost 3,76 %. Ciljno vrednost je s 

prvotnih 4 % znižala zaradi finančne in gospodarske krize. 

 

2.2 Implementacija pametne specializacije 

 

Kot rečeno, Avstrija nima posebnega strateškega dokumenta za implementacijo 

pametne specializacije. Strateški dokument, ki implementira pametno specializacijo v Avstriji, 

je Strategija RTI. Avstrija je svojo RTI strategijo kot ključni strateški dokument v procesu 

sklepanja Partnerskega sporazuma za obdobje 2014-20 pripravila/dopolnila v letu 2014 

(BMWFW in BMVIT, 2016a). Z namenom enotnega razumevanja konceptov pametne 

specializacije, vključevanja v politike, tako na državni, kot tudi regionalni ravni, in koordinacije 

med politikami, je nastal dokument »Policy framework for smart specialization in Austria« 

(ÖROK, 2016). Za Avstrijo predstavlja pametna specializacija koncept dolgoročnega pomena, 

ki naj bi povečal rast in konkurenčnost. Dolgoročni potencial koncepta razume v podpori 

nove, na znanju temelječe politike lokacije (angl. knowledge-driven location policy), ki naj bi 

pripomogla k razvoju produktivnih eko-sistemov na ravni regij. Posebej pomemben element 

je za Avstrijo proces podjetniškega odkrivanja, kot tekoči proces sodelovanja podjetij in 

institucij znanja, s poudarjeno vlogo vseh deležnikov, torej tudi drugih deležnikov, kot so 

država in nevladne organizacije, pri definiranju prioritet. 

Poleg tega, dokument navaja ideje kako pripomoči k boljšemu uveljavljanju v praksi in 

izboljšanju koncepta pametne specializacije v prihodnosti (ÖROK, 2016): 

 Pametno specializacijo je potrebno razumeti kot proces, v katerem pri razvoju 

lokacije sodelujejo vsi deležniki in potrebna je fleksibilnost pri interpretaciji in 

implementaciji. 

 Proces mora biti odprt tudi glede vsebine, kar pomeni, da se ne sledi nekemu 

»master planu«, ampak raje načrtovanje postavi kot tekoči proces. 

 Potrebno je širše razumevanje inovacij, ki morajo poleg tehnoloških inovacij 

vključevati odprte inovacije, socialne inovacije, kot tudi kreativnost, da se lahko 

vključijo tudi družbene teme v strategije. 
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 Potrebna je koordinacija različnih politik. 

V skladu s transformacijo inovacijske politike je Avstrija ukrepe usmerila na reševanje 

strukturnih problemov, kot so sodelovanje med znanostjo in industrijo, ustvarjanje kritične 

mase, dinamika nastajanja zagonskih podjetij in rast ter delež podjetij, ki se ukvarjajo z R&D 

in inovacijami. V tem kontekstu je definirala tematsko odprte programe, kjer ključno vlogo 

igra program COMET (angl. Competence centers for Excellent technologies). Program COMET 

je namenjen vzpostavitvi strateških mrež na področju izvajanja raziskav, ki temelji na 

tehnologijam-odprtem bottom-up pristopu finančnih spodbud. Vzpostavljeni kompetenčni 

centri naj bi združevali specializirane (regionalne) akterje s področji znanja in industrije, ki 

imajo ustrezne konkurenčne prednosti na globalnem trgu. Centri tako predstavljajo izhodišča 

oziroma temelje z regionalne strategije specializacije.3 

RTI strategija za obdobje do leta 2020 v duhu pametne specializacije opredeljuje 

naslednja prioritetna tematska področja: 

 IKT 

 Znanosti o življenju 

 Materiali in inteligentna proizvodnja (angl. inteligent manufacturing) 

 Bio-ekonomija in trajnost 

 Klimatske spremembe, uporaba energije in upravljanje z redkimi energetskimi viri 

 Intelektualne, družbene in kulturne znanosti (vključujoč socialne inovacije) 

 Zagotavljanje kvalitete življenja v kontekstu demografskih sprememb (vključujoč 

urbanizacijo, mobilnost in migracije) 

Empirične raziskave o vplivu pametne specializacije v Avstriji kažejo, da učinki rasti na 

zaposlenost in trg dela le v manjši meri posledica ozke specializacije v nekaj panogah in 

vodilnih dejavnosti, oziroma, da je v večji meri učinke moč pričakovati ob regionalno različnih 

panogah. Literatura govori o t.i. povezani različnosti (angl. related diversity), ki pomeni portfelj 

podobnih in povezanih dejavnosti. Torej za uspeh niso ključne posamezne dejavnosti, ampak 

nabor povezanih dejavnosti. To pa daje podlagi regionalnim politikam, ki poudarjajo 

diverzifikacijo, kombinirano z dobro premišljenimi vertikalnimi prioritetami (Firgo in 

Mayerhoher, 2015; Firgo in Mayerhoher, 2016). 

 

2.3 Regionalne strategije za raziskave, tehnologijo in inovacije 

 

Avstrijo sestavlja devet zveznih dežel z lastnimi deželnimi vladami. Vsaka izmed dežel 

ima svojo RTI strategijo. Pri oblikovanju strategij je vsaka dežela upoštevala smernice EU za to 

                                                 

3 Več o ukrepu v poglavju 3. 
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področje, RTI strategijo države in lastne posebnosti ter primerjalne prednosti. Tudi terminski 

načrt priprave je bil prepuščen odločitvi posamezne deželne vlade. Tako je npr. Koroška svojo 

RTI strategijo sprejela že leta 2009, še pred RTI strategijo države (2011), ostale dežele pa so 

jih pripravile med leti 2013 in 2016. Oblikovanje strategij v različnih časovnih obdobjih je 

posameznim deželam omogočilo izmenjavo izkušenj in medsebojno učenje, le-to je bilo eno 

izmed ključnih načel pri oblikovanju deželnih strategij (ÖROK, 2016). 

Deželne RTI strategije poleg opredeljenih lastnih prioritetnih področij sledijo še 

naslednjim temeljnim usmeritvam (ÖROK, 2016): 

 Skupno financiranje programov, kot je program COMET. Mrežno povezovanje 

znanosti in industrije od spodaj navzgor podpira usmeritev na posebne (deželne) 

prednosti, s čimer so izpostavljene specifične deželne specializacije na področju 

znanosti in industrije. 

 Področja, ki izhajajo iz zveznih programov, se uporabijo tako, da se izboljša njihova 

integracija v obstoječe sisteme dežel (npr. sodelovanje z univerzami za oblikovanje 

profesorjev o subvencijah za posebne prednostne teme). 

 Inovacijske zmožnosti podjetij so za opredeljena področja na voljo tudi drugim 

podjetjem, da bi se dosegla večjo integracija le-teh v raziskave in razvoj ter v 

sistematične inovacijske procese. 

 Uporabiti grozde oziroma njihova omrežja s specializiranimi področji, skupnimi 

raziskavami in razvojem ter inovacijami kot ključni instrument za razvoj deželnih 

strategij pametne specializacije. 

Cilj vseh deželnih RTI strategij je razviti kompetence in institucije, ki naj bi postale del 

državnih in mednarodnih programov, hkrati pa naj bi se na dolgi rok vključile v mednarodne 

verige vrednosti. Dežele pa v okviru svojih RTI strategij opredeljujejo naslednja prioritetna 

področja (ÖROK, 2016): 

 IKT na Koroškem, ki se osredotoča na “samo-organizirajoče sisteme” in robotiko. 

 Kmetijska in živilska tehnologija – Spodnja Avstrija. 

 Pametni tekstil (prioriteta je na materialih) – Predarlska. 

 Ekološka in energetsko učinkovita gradnja in obnova v Salzburgu, Spodnji Avstriji, na 

Gradiščanskem, Dunaju in Štajerskem. 

 “Alpska regija” v povezavi s klimatskimi spremembami – Tirolska. 

 Tehnologije mobilnosti na Štajerskem in v Zgornji Avstriji. 

 Kreativne industrije na Tirolskem, Dunaju, Salzburgu in Štajerski. 

 Turizem & inovacije v Salzburgu in na Tirolskem. 

Poleg tega pa ima vsaka dežela sprejeto tudi deželno strategijo razvoja turizma, v 

kateri so opredeljene ciljne skupine, trženje in ponudbo, vse pa je usklajeno z ustreznimi 

nacionalnimi strategijami. RTI strategije dežel niso statične, temveč dinamične, saj se s procesi 

spremljanja in uresničevanja splošno opredeljene strateške vsebine pretvorijo v konkretna 

področja in operacionalizirajo v t.i. delovne programe (ÖROK, 2016). 
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V sliki 2.1 je prikazana še povezava deželnih prioritetnih področij s področji, ki so 

opredeljene kot prioritetna opredeljena na ravni države. 

 

Slika 2.1: Prioritetna področja na ravni dežel in prioritetna področja opredeljena na ravni države 

 

Vir: ÖROK, 2016 

 

Vsaka dežela ima opredeljen tudi proračun za finančno podporo uresničevanju 

strategije. Finančna podpora dežel za uresničevanje RTI strategij se stalno povečuje, v letu 

2016 naj bi znašala že okoli 478 mio EUR (po ocenah deželnih vlad). Sredstva Evropskega 

regionalnega sklada za razvoj (približno 28 mio EUR letno) pa uporabljajo za krepitev lokalnih 

(deželnih) zmogljivosti za razvoj in inovacije v skladu z deželnimi prednostmi in 

izpostavljenimi tematskimi področji. Ta proces sistematičnega širjenja deželnih 

infrastrukturnih sistemov in storitev z razširitvijo posebnih raziskovalnih kompetenc še ni 

končan, čeprav so v preteklih letih s pomočjo državnih ukrepov in tudi EU financiranjem že 

uspeli povezati znanost in gospodarstvo v kompetenčnih centrih (ÖROK, 2016). 

Vsaka dežela ima določeno tudi organizacijo, ki usmerja uresničevanje strategije. 

Običajno so to pristojni deželni uradi, najemajo pa tudi zunanje izvajalce, Vzpostavljeni so 

tudi redni mehanizmi spremljanja in poročanja, tako da vsaka dežela redno pripravlja poročila 

o doseženih rezultatih. V obravnavo poročil so vključeni tudi ekonomski in socialni partnerji, 

poleg tega pa tudi organi s svetovalno funkcijo, (t.i. posvetovalni odbori ali odbori za 

raziskave in inovacije), v katere so vključeni strokovnjaki iz znanosti, izobraževanja in 

industrije. Ker spremljanje in poročanje ni poenoteno, je zato veliko težje izvajati sistematično 

primerjanje stanja in izvajanja strategij, pregledni intervali pa vedno bolj sovpadajo z intervali, 

ki so določenimi v finančnem okviru EU (ÖROK, 2016). 
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3 UKREPI ZA SPODBUJANJE SODELOVANJA MED PODJETJI IN 

INSTITUCIJAMI ZNANJA 

 

V 90-ih letih prejšnjega stoletja je bilo sodelovanje med znanostjo in industrijo eno 

ključnih kritičnih področji avstrijskega inovacijskega sistema. Zavedajoč se, da je za učinkovit 

inovacijski sistem sodelovanje ključnega pomena, je Avstrija v prejšnjem desetletju vlagala 

velike napore na tem področju. Sodelovanje med znanostjo in industrijo je Avstrija 

vzpostavljala preko raziskovalne, kot tudi tehnoloških politik (BMWFW in BMVIT; 2016a). 

V RTI strategiji je med ukrepi na področju sodelovanja med znanostjo in podjetji 

načrtovala naslednje intervencije (RÖ, 2016): 

 Nadaljnji razvoj ukrepov za sodelovanje na raziskovalnem področju, mreženje in 

oblikovanje strateških povezav, s poudarkom na odličnosti in trajnosti 

(programi COMET, Bridge in COIN). 

 Povečati vlogo klustrov in posrednikov. 

 Identificirati področja s potenciali za povečevanje potrebnih resourov in 

doseganje sinergij ter podpora razvoju vodilni področji v R&D. 

 Podpore povezovanju avstrijskih podjetij in institucij znanja z EU ter 

mednarodnimi programi. 

 Podpora podjetjem na področju upravljanja z intelektualno lastnino. 

 Razširiti iniciative za razvoj človeških virov na področju aplikativnih raziskav in 

povečali medsektorsko in mednarodno mobilnost kadrov. 

Do danes so bili v Avstriji na teh področjih uspešno implementirani številni ukrepi, 

zaradi katerih se Avstrija danes uvršča med države, ki imajo sodelovanje med znanostjo in 

industrijo najbolj razvito (BMWFW in BMVIT; 2016a). Med njimi bi veljalo izpostaviti 

naslednje: 

 Program »Kompetenčni centri za odlične tehnologije« (angl. Competence centers 

for excellent technologies; COMET): namenjen spodbujanju dolgoročnega partnerstva 

med institucijami znanja in industrijo v okviru kompetenčnih centrov. 

 Program »Centri za prenos znanja in izkoriščanje IPR« (angl. Knowledge transfer 

centers and exploitation of IPR): namenjen povečanju sodelovanja med institucijami 

znanja in gospodarstvom ter spodbujanju podjetništva na univerzah. 

 Program »Bridge«: namenjen zapiranju finančne vrzeli na področju med bazičnimi in 

aplikativnimi raziskavami. 

 Program »COIN« (angl. Cooperation and innovation; COIN): namenjen povečanju 

inovativnega delovanja z boljšim in širšim prenosom znanja v inovacije. 
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 Programi v okviru raziskovalnega združenja Christian Doppler: namenjeni 

spodbujanju sodelovanja med institucijami znanja in gospodarstvom; med programi 

pa velja izpostaviti Christian Doppler Laboratories in Josef Ressel Centres. 

V nadaljevanju, glede na vzporednice programov s slovenskim ukrepom SRIP, 

podrobneje predstavljamo program »Kompetenčni centri za odlične tehnologije«, program 

»Bridge« in program »COIN«. 

 

3.1 Kompetenčni centri za odlične tehnologije (program COMET) 

 

Program »Kompetenčni centri za odlične tehnologije« (v nadaljevanju program 

COMET) se izvaja od leta 2006 in je naslednik programov, Kplus, K_ind, and K_net, ki so se 

izvajali že od leta 1996. Program je bil implementiran z namenom spodbujanja dolgoročnega 

partnerstva med institucijami znanja in podjetji v okviru kompetenčnih centrov. Zadnji razpis 

je bil objavljen v letu 2016. Motivacija za nadaljevanja uspešnega programa je bila razviti 

nova znanja in povečati internacionalizacijo kot produkt sodelovanja različnih deležnikov pri 

raziskavah (FGG, 2017a). 

 

Namen in cilji programa COMET 

 

Namen programa COMET je preko združevanje kompetenc znotraj 

kompetenčnega centra in identificiranja potencialnih in razvijajočih se področij raziskav 

preko sodelovanja institucij znanja in podjetij, stimulirati nove raziskovalne ideje, 

spodbujati prenos tehnologij in povečati inovacijsko sposobnost podjetij. To pa bi 

moralo rezultirati v ustvarjanju novih produktov, procesov, in storitvenih inovacij. Tako pa bi 

lahko program COMET omogočil, da bi Avstrija postala privlačno okolje za izvajanje raziskav 

in poslovanje podjetij (BMWFW in BMVIT, 2016b). 

Cilji programa COMET so naslednji: 

 Razvijati in osredotočati kompetence z dolgoročnim sodelovanjem znanosti in 

industrije na področju raziskav na najvišji ravni. 

 Krepiti Avstrijo kot privlačno lokacijo za podjetja: pospešitev prenosa tehnologij v 

industrijo bi morala pripomoči razvoju novih izdelkov, procesov in storitev, odpirati 

nove trge in povečevati inovativno sposobnost podjetij. 

 Krepiti Avstrijo kot privlačno lokacijo za izvajanje raziskav: vrhunske raziskave v 

sodelovanju znanosti in industrije bi morale spodbujati nove raziskovalne impulze in 

vzpostaviti perspektivna/razvijajoča se področja raziskav. 
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 Krepiti konkurenčnost znanosti in industrije z razpoznavanjem internacionalizacije 

kot znaka visokokakovostnih raziskav v sodelovanju. 

 Vzpostavljati in razvijati človeške vire: privabljati znanstvenike mednarodnega 

slovesa, ustvarjati strukturirane karierne modele za znanstvenike in aktivno podpirati 

medsektorsko mobilnost raziskovalnega osebja, z namenom krepitve prenosa znanj 

in izkušenj. 

 

Instrumenti programa COMET 

 

Program COMET se implementira preko 3 instrumentov (FGG, 2017a): COMET centri 

(K1 in K2) ter COMET projekti, kasneje pa je bil dodan še COMET modul. K1 centri si 

prizadevajo razvijati in osredotočati kompetence ter sodelovati pri izvajanju vrhunskih 

raziskav s srednje do dolgoročnim vidikom. K1 centri izvajajo raziskave na najvišji mednarodni 

ravni in spodbujajo nove raziskovalne ideje na svojih področjih, pri čemer se izvaja stalna 

mednarodna primerjalna analiza. Tako prispevajo k spodbujanju in iniciaciji inovacij izdelkov, 

procesov in storitev z namenom prihodnjih relevantnih trgov. K1 centri utrjujejo svoje 

kompetence predvsem z vzpostavljanjem ustreznih človeških virov. K2 centri se osredotočajo 

na obstoječe kompetence in razvoj novih kompetenc s sodelovanjem z mednarodnimi 

raziskovalci priznanih znanstvenih partnerjev in podjetij v skupnem strateško usmerjenem 

raziskovalnem programu. K2 centre odlikujejo visoko ambiciozni raziskovalni programi. 

Opredeljujejo nova perspektivna/razvijajoča se področja raziskav in se razlikujejo od K1 

centrov z izvajanjem raziskav za katere je značilno visoko tveganje. Večji je tudi poudarek na 

internacionalizaciji. K2 centri spodbujajo sodelovanje vrhunskih mednarodnih znanstvenikov 

in podjetji. Tudi pri centrih K2 je prisotna stalna primerjava z najboljšimi. 

Namen COMET projektov je izvajanje visokokakovostnih raziskav na področju 

znanosti in industrije. Za njih je značilna srednjeročna perspektiva in jasno opredeljene teme, 

ki imajo potencial za nadaljnji razvoj. COMET projekti omogočajo dostop do programa 

COMET za nove konzorcije in teme. Dolgoročno se projekti lahko razvijejo v centre COMET. 

COMET modul pa je namenjen identifikaciji potencialnih nastajajočih področij 

raziskav in novih ekspertiz, da bi povečal zanimivost Avstrije kot privlačne lokacije za izvajanje 

raziskav usmerjenih v prihodnje izzive. Zanje so značilne raziskave povezane z najvišjim 

tveganjem. COMET moduli so tematsko definirani, vendar omogočajo razvoj novih smeri, ki 

presegajo okvire »state-of-the-art« raziskav. COMET moduli omogočajo tudi sodelovanje 

COMET centrov z najboljšimi domačimi in tujimi znanstveniki. Trenutno že obstaja zahteva, 

da K2 centri implementirajo vsaj en COMET modul, v prihodnje pa naj bi se le-ti vključevali 

tudi v K1 centre. 
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Slika 2.2: Instrumenti programa COMET 

 

Vir: BMWFW in BMVIT, 2016b. 

 

Ciljne skupine 

 

Program COMET je namenjen podjetjem in institucijam znanja oziroma 

konzorcijem omenjenih deležnikov. Program naslavlja tako obstoječe centre in projekte, kot 

tudi nove konzorcije partnerjev industrije in znanosti. Novi konzorciji tako konkurirajo 

obstoječim povezavam (FGG, 2017a). 

Prijavitelji na razpis je konzorcij, ki ga sestavlja minimalno najmanj ena raziskovalna 

organizacija in več podjetij; 5 podjetij pri COMET centrih in 3 podjetja pri COMET projektih 

in modulih. V primeru pridobitve financiranja na razpisu je potrebno ustanoviti neodvisno 

pravno osebo v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma podobne pravne forme 

(BMWFW in BMVIT, 2016b). 

 

3.2 Program Bridge 

 

Program deluje kot krovna platforma za projekte, ki se ukvarjajo predvsem z bazičnimi 

raziskavami. Omogoča sofinanciranje vsem tehnološkim področjem, izvaja pa se preko dveh 
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instrumentov: Bridge 1 in Bridge »Early Stage«. Program Bridge 1 se izvaja že od leta 2005, 

Bridge »Early Stage« pa se izvaja od leta 2013. 

 

Namen in cilji programa Bridge 

 

Program Bridge je bil oblikovan z namenom zapiranju finančne vrzeli na področju 

med bazičnimi in aplikativnimi raziskavami. 

 

Instrumenti programa Bridge 

 

Program Bridge se izvaja preko dveh instrumentov, Bridge 1 in Bridge »Early Stage«. 

Bridge 1 naj bi prispeval k poglabljanju raziskovalnega sodelovanja med institucijami znanja 

in podjetji, predvsem MSP naj bi olajšal dostop do znanstvenih raziskav, spodbujal prehod 

raziskovalcev z univerz na industrijske raziskave in okrepil raziskave na področju visoko 

kakovostnih industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Večino stroškov (vsaj 80 %) 

lahko ustvarijo raziskovalni inštitut ali konkretni raziskovalci. Sodelujoča podjetja – potencialni 

uporabniki raziskovalnih rezultatov – prispevajo najmanj 20 % sredstev, tako finančnih kot 

človeških. 

Pri Bridge »Early Stage« se financiranje osredotoča predvsem na financiranje 

projektov v zelo zgodnjih fazah industrijskih raziskav. To pomeni, da temeljne raziskave, 

izvedene v projektu, ne smejo voditi do neposrednega komercialnega učinka, temveč lahko 

člani konzorcija uspešno zaključijo razvojno delo, ki pa lahko kasneje (šele 5 let po zaključku 

projekta) vodi do rezultatov, ki jih je mogoče komercializirati. Večino stroškov (vsaj 90 %) 

lahko ustvarijo znanstveni partnerji. Sodelujoča podjetja – potencialni uporabniki 

raziskovalnih rezultatov – prispevajo najmanj 10 % sredstev, tako finančnih kot v obliki 

kadrov. 

 

Ciljne skupine 

 

Program Bridge cilja predvsem na MSP, velika podjetja in zagonska podjetja, 

univerze (s področja aplikativnih znanosti), kompetenčne centre in raziskovalne 

organizacije. 
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3.3 Program COIN 

 

Program COIN se izvaja od leta 2008. Tudi ta program se izvaja preko dveh 

instrumentov: COIN »Mreženje« in COIN »Krepitev zmogljivosti«. 

 

Namen in cilji programa COIN 

 

Program COIN je bil oblikovan z namenom izboljšati dosežke na področju 

inovativnega delovanja, z boljšim in širšim prenosom znanja v inovacije. 

 

Instrumenti programa COIN 

 

Program COIN se izvaja preko dveh instrumentov: COIN »Mreženje« in COIN 

»Krepitev zmogljivosti«. COIN »Mreženje«, preko spodbujanja sodelovanja podjetij krepil 

prenos tehnologij, s katerim naj bi se povečevala stopnja inovativnosti v podjetjih in krepila 

pripravljenost podjetij za sodelovanje. Program je osredotočen na skupne projekte s 

konkretnimi rezultati, s katerimi se razvija in izboljšuje inovativne izdelke in procese . 

Subvencija je odvisna od velikosti prijavitelja: največ do 60 '% stroškov krijejo malim 

podjetjem, do maksimalno  50 % srednje velikim podjetjem in do 35 % stroškov velikim. 

Trajanje projektov je minimalno eno leto in največ dve let, v utemeljenih primerih pa lahko 

tudi tri leta. 

COIN »Krepitev zmogljivosti« je usmerjen na raziskovalno razvojne in inovativne 

kompetence ter infrastrukturo na univerzah in raziskovalnih inštitutih, s ciljem izboljšati 

kompetence ponudnikov aplikativnih raziskav – ključne partnerje podjetij na področju RRI, 

hkrati pa želi povečati povezavo med aplikativnimi raziskavami in podjetji, zlasti MSP. Projekti 

lahko trajajo največ pet let, minimalno trajanje pa je dve leti. 

 

Ciljne skupine 

 

Tudi program COIN cilja na MSP, velika podjetja in zagonska podjetja, univerze (s 

področja aplikativnih znanosti), kompetenčne centre in raziskovalne organizacije, poleg 

teh pa tudi neprofitne organizacije. 
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POSLOVNI MODEL IN UPRAVLJANJE KOMPETENČNIH CENTROV 

 

Glede na podobnosti z slovenskimi SRIP-i v nadaljevanju podrobneje predstavljamo 

poslovni model ter organiziranost in upravljanje K1 centrov in K2 centrov. V okviru analize 

poslovnih modelov kompetenčnih centrov se omejimo na naslednje elemente poslovnega 

modela: partnerje, ključne aktivnosti, ustvarjeno vrednost – rezultate in IPR, tržne 

segmente oziroma področja raziskovanja in razvoja, ter financiranje. V drugem delu, pri 

analizi organiziranosti in upravljanja pa analiziramo pravno-organizacijske obliko 

kompetenčnih centrov, management in druge organe, ki sodelujejo pri upravljanju 

kompetenčnih centrov. 

 

3.4 Poslovni model 

 

Osnovni namen kompetenčnih centrov je razvoj novih kompetenc in ustvarjanje 

tehnoloških prednosti podjetij. To se preko vzpostavljanja in razvoja dolgoročnega 

sodelovanja med partnerji s področja znanosti in partnerji iz industrije na področju izvajanja 

vrhunskih raziskav in razvojnih aktivnosti na prioritetnih področjih. 

 

Partnerji 

 

Kompetenčni center predstavlja konzorcij različnih deležnikov, v njem sodeluje več 

različnih partnerjev. Razpis predvideva tako strukturo partnerjev, kot tudi minimalno število 

posameznih partnerjev. Zahteva se, da je v kompetenčnem centru vključen vsaj en partner s 

področja znanosti in vsaj 5 partnerjev iz industrije. Partnerji iz industrije – podjetja morajo 

biti neodvisna oziroma morajo izpolnjevati pogoj »multi-firm«, kar pomeni, da med partnerji 

ne sme obstajati večinska lastniška povezava oziroma kontrola (meja je 25-odstotni lastniški 

delež). V primeru obstoja podjetij z lastniškimi povezavami, ki presegajo 25-odstotni lastniški 

delež, se taka podjetja obravnava kot eno podjetje oziroma en partner (FGG, 2015; FGG, 

2016). 

Kot partnerji v kompetenčnih centrih lahko nastopajo pravne osebe, partnerstva in 

samostojni podjetniki, ki niso pravne osebe državne administracije.4 To so lahko podjetja, 

                                                 

4 Pravne osebe, ki so del državne uprave, so upravičene do sodelovanja kot partnerji konzorcija, če ne zahtevajo povračila 

upravičenih stroškov in ne zagotavljajo denarja ali stvarnih vložkov v projekt kot podjetja ali institucije znanja. 
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kakršnekoli pravne oblike, raziskovalne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z 

diseminacijo znanja (univerze, institucije za prenos tehnologij, združenja ipd.) ter druge 

nekomercialne organizacije kot npr. lokalne uprave (sicer neupravičene do financiranja) in 

neprofitne organizacije. V centru lahko sodeluje kot znanstveni partner tudi obstoječi 

kompetenčni center. Med partnerje centra pa ne štejejo podizvajalci, kar pomeni, da le-ti niso 

upravičeni do rezultatov centra. Za center opravljajo izključno vnaprej določene storitve (FGG, 

2015; FGG, 2016). 

V kompetenčnih centrih lahko sodelujejo tudi tuji partnerji. Glede na namen 

programa je to celo zelo zaželeno. Tuji partnerji lahko prihajajo iz EU in ne-EU držav. Pri 

sodelovanju tujih partnerjev pa razpis navaja naslednje pogoje: tuji partnerji morajo sprejeti 

obveznost in pravico agencije za spremljanje napredovanje projekta, kot je določeno v 

pogodbi o financiranju, in zavezati se morajo, da bodo predložili dokumentacijo v nemščini 

ali angleščini v skladu z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati avstrijski partnerji (FGG, 2015; 

FGG, 2016). 

 

Aktivnosti in projekti 

 

Aktivnosti kompetenčnih centrov so namenjene pridobivanju razvoju novih znanj in 

izoblikovanju tehnoloških prednosti. Aktivnosti so zato usmerjene v razvoj kadrov, tako 

preko zaposlovanja, kot tudi izobraževanja, in oblikovanje skupnih baz znanj, da se zagotovi 

dolgoročni obstoj centrov, ter izvajanje projektov (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Kompetenčni centri so glede raziskovalnih področij in tem odprti, vendar se mora vsak 

posamezni center osredotočiti na jasno definirano temo. Osrednji del vsakega centra je 

raziskovalni program, ki ga skupaj določijo partnerji s področja znanosti in industrije. V 

raziskovalnem programu imajo ključno vlogo strateški in več-partnerski projekti. 

Kompetenčni center ne predstavlja zgolj konglomeracije posameznih projektov, ampak 

ustvarja dodano vrednost zaradi sodelovanja in skupnih strateških usmeritev projektov. 

Bilateralna raziskovalna sodelovanja ("projekti enega podjetja") so sicer možna, vendar so 

omejena na največ 20 % upravičenih stroškov (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Raziskovalni program je lahko razdeljen na do 5 področij. Področje je definirano kot 

metodološko in tematsko ločena enota raziskovalnega programa. Le-ta mora imeti skladen 

raziskovalni in razvojni program za srednjeročno obdobje v širšem kontekstu centra. 

Posamezna področja pa sestavlja več posameznih projektov razumnih velikosti. Projekti lahko 

vključujejo tudi več področij (medsektorski projekti). Vsaj 60 % celotnih stroškov 

raziskovalnega programa mora biti porabljenega na projektih (FGG, 2015; FGG, 2016). 
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Aktivnosti znotraj centrov se delijo na dva dela: financiran del (območje K), v okviru 

katerega se izvaja raziskovalni program, in del, ki ne prejme javnega financiranja, na katerem 

pa se izvajajo projekti, financirani z drugimi pogodbami, sredstvi državnih znanstvenih 

skladov in mednarodnih (zlasti EU) R&D programov (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Program COMET v kompetenčnih centrih financira naslednje aktivnosti in projekte 

(FGG, 2015; FGG, 2016): 

 aktivnosti na področju industrijskih raziskav 

 aktivnosti na področju eksperimentalnega razvoja 

 aktivnosti na področju temeljnih raziskav, povezanih z dejavnostmi, naštetimi v 

točkah zgoraj 

 aktivnosti povezane z usposabljanjem v dejavnosti naštetih zgoraj 

 tehnološke študije izvedljivosti 

 

Rezultati in IPR 

 

Output, ki nastaja z izvajanjem aktivnosti v kompetenčnem centru so nova znanja, 

tehnologije in tehnološke rešitve in produkti.5 Do rezultatov, ki nastanejo v kompetenčnih 

centrih so upravičeni partnerji, ki sodelujejo v centru. Že pred prvim obrokom financiranja 

centra morajo partnerji podpisati dogovor o sodelovanju, katerega del je tudi dogovor o 

pravicah intelektualne lastnine (IPR) vezanih na rezultate projektov. Ureditev IPR mora biti 

prilagojena naravi posameznega projekta, vendar je v osnovi določena s smernicami, ki so 

podane v okviru posameznega razpisa (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Načeloma IPR pripadajo konzorciju. Dodelitev posameznim partnerjem, če gre za 

sodelovanje raziskovalne institucije in podjetja ureja dokument »Sporočilo Komisije: Okvir za 

državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije« (2014/C 198/01; EK, 2014). Ta dokument 

določa, da se pravice intelektualne lastnine dodelijo raziskovalni organizaciji na način, ki 

ustrezno odraža njihovo delo, prispevke in interese. Če so pravice dodeljene podjetjem, ki so 

sodelovala, raziskovalne organizacije prejmejo nadomestilo v višini tržne cene. 

 

Področja raziskovanja in razvoja 

 

Kompetenčni centri ciljajo na jasno definirana raziskovalna področja, ki imajo 

jasno razviden tudi potencial za komercializacijo uporabe tehnoloških rešitev in 

                                                 

5 Obseg outputov kompetenčnih centrov je razviden iz evalvacij kompetenčnih centrov, ki jih obravnavamo v poglavju 6. 
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produktov. Trenutno v Avstriji deluje oziroma ima odobreno financiranje 22 kompetenčnih 

centrov, od tega 17 K1 centrov in 5 K2 centrov.6 O njihovih področjih raziskovanja in razvoja 

lahko sklepamo iz njihovih nazivov. V obliki K1 centrov delujejo naslednji kompetenčni centri 

(FGG, 2017b):7 

 Avstrijski center za inovacije in tehnologije v medicini (angl. Austrian Center for 

Medical Innovation and Technology) 

 Avstrijski raziskovalni center za pametno sistemsko integracijo (angl. Austrian Smart 

Systems Integration Research Center) 

 Center za prilagoditev klimatskim spremembam (angl. Center for Climate Change 

Adaptation) 

 Bioenergija 2020 + (angl. Bioenergy 2020+) 

 Avstrijski COMET K1 center za raziskave biomarkerjev (angl. Austrian COMET K1 

Center for Biomarker Research) 

 Avstrijski center za digitalizirano proizvodnjo (angl. Austrian Center for Digital 

Production) 

 Center odličnosti za področje elektrokemičnih tehnologij površin in materialov (angl. 

Centre of Excellence in Electrochemical Surface Technology and Materials) 

 Avstrijski kompetenčni center za kvaliteto, varnost in inovacije v prehrani in krmi 

(angl. Austrian Competence Centre for Feed& Food Quality, Safety and Innovation) 

 Kompetenčni center za odlične tehnologije v naprednih metalurških in okoljskih 

procesih (angl. Competence center for Excellent Technologies in Advanced 

Metallurgical and Environmental Process Development) 

 Know-center – raziskovalni center za dejavnosti, ki se ukvarjajo s podatki (angl. 

Know-Center - Research Center for Data-driven Business) 

 LEC evolucijske tehnologije velikih motorjev za naslednjo generacijo plinskih in dvo-

gorivnih motorjev (angl. LEC Evolutionary Large Engines Technology for the Next 

Generation of Gas and Dual Fuel Engines) 

 Kompetenčni center za inženiring in znanost polimerov (angl. Competence Center in 

Polymer Engineering and Science) 

 Produkti in produkcijski sistemi prihodnosti (angl. Products and Production Systems 

of the Future) 

 Raziskovalni center farmacevtski inženiring (angl. Research Center Pharmaceutical 

Engineering GmbH) 

 Varno poslovanje Avstrija 2 (angl. Secure Business Austria 2) 

 Softwarski kompetenčni center Hagenberg (angl. Software Competence Center 

Hagenberg) 

 Raziskovalni center za vizualizacijo, upodabljanje in vizualno analizo (angl. VRVis - 

Visualization, Rendering and Visual Analysis Research Center) 

                                                 

6 Stanje v novembru 2016. 
7 Več podatkov o delujočih kompetenčnih centrih v Avstriji je v prilogi. 
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 Les: materiali in procesi naslednje generacije – od osnov k implementacijam (angl. 

Wood: next generation materials and processes – from fundamentals to 

implementations) 

V obliki K2 centrov pa delujejo naslednji kompetenčni centri (FGG, 2017b): 

 Avstrijski center za mehatroniko (angl. Austrian Center of Competence in 

Mechatronics) 

 Avstrijski center industrijske biotehnologije (angl. Austrian Centre of Industrial 

Biotechnology) 

 K2 mobilnost – trajnostne tehnologije vozil (angl. K2 Mobility – Sustainable Vehicle 

Technology) 

 Integrirane raziskave na področju materialov, procesov in produktni inženiring (angl. 

Integrated Research in Materials, Processing and Product Engineering) 

 Center odličnosti za tribologijo (angl. Excellence Center of Tribology) 

Poleg tega Avstrija financira 26 K projektov. 

 

Financiranje 

 

Financiranje kompetenčnih centrov predstavlja kombinacija javnih sredstev in 

lastnih sredstev sodelujočih partnerjev. Delež javnih sredstev oziroma delež 

sofinanciranja upravičenih stroškov, ki ga pokrije država znaša od 40 % do 55 %, odvisno 

tipa raziskav po projektih, ki jih izvaja kompetenčni center v prijavljenem raziskovalnem 

programu. Delež, ki se določi od kandidiranju na razpisu v okviru evalvacije prijave, velja za 

celotno obdobje financiranja. Dogaja se, da kompetenčni centri, ki so bolj usmerjeni v bazične 

raziskave, dobijo višji delež sofinanciranja, medtem ko centri, ki so bolj usmerjeni v 

aplikativne raziskave, pridobijo nižji delež sofinanciranja. Kompetenčni centri pridobivajo 

financiranje s strani države v tranšah, po obdobjih. Pri tem je za nadaljevanje financiranja v 

naslednjem obdobju potrebna uspešna evalvacija na sredini obdobja. Sredstva, ki jih 

kompetenčni centri ne porabijo v okviru posameznega obdobja, ni mogoče prenašati v 

naslednja (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Prispevek države delno pokrije zvezna vlada, delno pa dežele. Zvezna vlada je 

določila najvišji znesek financiranja na leto na K1 Center, in ta znaša 1,7 milijona EUR letno 

ali 6,8 milijona EUR za obdobju štirih let (prvo obdobje financiranja).8 Najvišji znesek 

financiranja na leto na K2 Center znaša 6 milijonov EUR letno ali 24 milijonov EUR za 

obdobju štirih let (prvo obdobje financiranja). Dežele zagotovijo dodatna sredstva po 

                                                 

8 Za celotno obdobje – 3rd call je Zvezna vlada za K1 centre rezervirala 47,6 milijona EUR. 
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razmerju 2:1, torej še polovico prispevka Zvezne vlade, kar pomeni maksimalno 0,85 milijona 

EUR pri K1 centrih in 2 milijona EUR pri K2 centrih. Tako dežele izvajajo svoje regijske 

strategije inovativnosti in tehnološkega razvoja. Če regije ne vidijo skladnosti programa 

kompetenčnega centra s svojo strategijo, lahko sofinanciranje zavrnejo. Če pri sofinanciranju 

sodeluje več regij, se prispevek razdeli na več regij. Prispevka regije pa ni mogoče povečati 

čez določen delež, kar pa ne omejuje regij, da bi dodatno podpirale kompetenčne centre. To 

lahko izvajajo preko financiranja drugih projektov centra (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Financiranje kompetenčnih centrov v okviru razpisa je omejeno na 8 let. Obdobje 

financiranja pa je razdeljeno na dve podobdobji – 4 leta. Financiranje v drugem obdobju je 

pogojeno z uspešno evalvacijo delovanja kompetenčnega centra v prvem obdobju (FGG, 

2015; FGG, 2016). 

Zelo različna je tudi obravnava prispevkov finančnih virov s strani partnerji po 

projektih. Zahteva se, da znaša delež sofinanciranja, ki odpade na znanstvenega 

partnerja, vsaj 5 %. Do 100 % tega prispevka pa je lahko v obliki stvarnega vložka. Stvarni 

vložki so prispevki v obliki materiala in/ali delovne sile. Vložki v denarju pa so plačila v 

gotovini. Center lahko od raziskovalnih organizacij naroča tudi storitve, ki presegajo 

dogovorjeno višino stvarnega vložka. Pri partnerjih iz industrije – podjetjih se zahteva, da 

le-ti zagotovijo 40 % celotnih upravičenih stroškov centra. Tudi podjetja lahko le-to 

zagotovijo v obliki denarja ali obliki stvarnih vložkov, vendar se pri njih zahteva vsaj 50 % v 

obliki denarja. Stroški podjetij se smatrajo kot stvarni vložki, le izjemoma lahko center naroča 

njihove storitve. 

Upravičeni stroški predstavljajo stroške, ki so direktno povezani z razvojem in 

poslovanjem kompetenčnega centra. Upravičeni so vsi stroški, ki se nanašajo na projekt ali 

center, nastanejo neposredno, dejansko in dodatno (nad običajnimi operativnimi stroški) med 

trajanjem financirane raziskovalne dejavnosti, ki je upravičena do financiranja. Zagotoviti je 

seveda treba dokaze o dejanskih stroških projekta. Med upravičene stroške pa ne štejejo 

(FGG, 2015; FGG, 2016): 

 stroški za ustanovitev in vzdrževanje pravne osebe 

 stroški za pridobitev nepremičnin 

 naložbe v gradbene, proizvodne in proizvodne objekte 

 stroški, ki niso neposredno povezani s financiranim projektom 

 stroški, ki se ne štejejo za upravičene do financiranja v skladu z zakonodajo EU 

Financiranje kompetenčnih centrov predvideva v primerih ko le-ti niso uspešni pri 

kandidiranju za financiranje v novem obdobju, t.i. »phasing-out« financiranje. Financiranje 

phasing-out faze je namenjeno zaključevanju raziskav v teku. Pri K1 centrih je obdobje 

omejeno na 1 leto, medtem ko to lahko traja do 1,5 leta pri K2 centrih. Navzgor je 

financiranje omejeno na 50 % letnega financiranja centra v preteklem obdobju. Za pridobitev 

tega dodatnega financiranja pa mora kompetenčni center pripraviti načrt aktivnosti in 
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proračun, ki predloži z vlogo. Podelitev financiranja pa temelji na oceni oziroma evalvaciji 

predloženega načrta (FGG, 2015; FGG, 2016). 

 

3.5 Pravno-organizacijska oblika in upravljanje 

 

Centri K1 morajo biti pravno formalno delovati kot neodvisne pravne osebe, 

priporoča se oblika družbe z omejeno odgovornostjo ali podobne oblike. Predvideva se 

uravnoteženo lastništvo, kjer ni prevlade posameznega lastnika oziroma partnerja. V 

lastništvu glede na zahtevano strukturo partnerjev se pričakuje tako partnerje s področja 

znanosti kot partnerje iz industrije. Centri so klasificirani kot raziskovane organizacije (FGG, 

2015; FGG, 2016). 

Ključni faktor za uspešno delovanje K1 centrov je neodvisen management, ki 

upravlja center v skladu z interesi in cilji centra oziroma njenih partnerjev. Management je 

odgovoren za učinkovito poslovanje in organizacijska vprašanja in razvoj na 

znanstvenem področju. Management je odgovoren za (FGG, 2015; FGG, 2016): 

 vzpostavitev in optimizacijo organizacijskih struktur in struktur odločanja 

 podpiranje razvoja znanj v Centru z zaposlovanjem usposobljenega osebja, 

zagotavljanje razvoja kadrov in načela enakosti spolov, vzpostavitev skupnih baz 

znanj, itd. 

 zaposlovanje strokovnjakov za izvajanje ključnih funkcij, kot so ključni raziskovalci, 

področni vodje, vodje projekt, itd. 

 zunanje predstavitve/PR aktivnosti, vključno s spletno stranjo v angleščini/nemščini 

 primerjalno analizo/samoocenjevanje Centra 

 politike IPR (predpisi med Centrom in partnerji) 

 zagotavljanje izmenjave znanja in komunikacije med področji z namenom 

izkoriščanja sinergij in ustvarjanja dodane vrednosti. 

Poleg organov, predpisanih z zakonom, morajo centri K1 vzpostaviti specifične 

odbore, zlasti kot npr. Strateški odbor in Mednarodni svetovalni odbor, ki izvajajo 

pomembne strateške, svetovalne in nadzorne naloge (FGG, 2015; FGG, 2016): 

 spremljanje in nadzorovanje strateških ciljev Centra, zlasti v zvezi z odličnostjo, 

razvojem mednarodne prepoznavnosti, politikami IPR in mednarodnim mreženjem 

 dolgoročno strateško načrtovanje za zagotovitev uspeha in obstoja Centra izven 

obdobja financiranja (z razvojem tudi v smereh izven okvirov Centra, priprava 

poslovnih načrtov, itd.) 

 zagotavljanje kakovosti raziskovalnega programa 

 ohranjanje edinstvene prodajne vrednosti 
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 spremljanje skladnosti z zahtevami in priporočili, ki jih določa žirija ter dosežkov in 

rezultatov 

 spremembe v raziskovalnem programu in partnerski strukturi. 

Za projektno vodenje in komunikacijo z agencijo, ki financira program, je odgovoren 

vodilni konzorcijski partner. To vključuje preverjanje pripravljenih poročil in finančnih računov 

vseh partnerjev. Vodilni partner agenciji potrjuje, da (FGG, 2015; FGG, 2016): 

 so stroški, vključeni v računovodske izkaze povezani z izvajanjem projekta, torej so 

posledica izvajanja projekta; 

 je projekt je v celoti skladen s pogodbo o financiranju glede stroškov in vsebine ter 

da so bile kakršne koli spremembe pravočasno komunicirane; 

 so poročila in finančni računi popolni in so bili pripravljeni v skladu s smernicami za 

financiranje in programskimi smernicami. 
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4 METODOLOGIJA EVALVACIJE KOMPETENČNIH CENTROV 

 

Načini spremljanja in evalvacije kompetenčnih centrov so definirani v dokumentu 

»Monitoring in Evaluation Concept for COMET Competence Centre Programme« (BMWFW in 

BMVIT, 2016c), in kar se nam zdi zelo pomembno, podrobneje predstavljeni že v okviru 

razpisnih dokumentacij posameznih instrumentov (FGG, 2015; FGG, 2016). Koncept 

spremljanja in evalvacije kompetenčnih centrov definira tri vrste oziroma nivoje evalvacije; 1) 

ex-ante evalvacijo, 2) spremljanje oziroma med-obdobno evalvacijo in 3) ex-post 

evalvacijo. V okviru med-obodnih evalvacij in ex-post evalvacij pa so izvaja tako evalvacije 

posameznih kompetenčnih centrov, kot tudi programa kompetenčnih centrov. 

V pričujočem poglavju predstavljamo metodologijo evalvacije. Ločeno predstavimo 

pristop k evalvaciji na vseh treh nivojih in posebno pozornost posvečamo kriterijem in 

kazalcem, ki se uporabljajo za presojo napredka kompetenčnih centrov. Ugotovitve zadnjih 

evalvacij kompetenčnih centrov oziroma programa kompetenčnih centrov, pa predstavljamo 

v naslednjem poglavju. 

 

4.1 Ex-ante evalvacija 

 

Ex-ante evalvacija predstavlja evalvacijo prijave kompetenčnega centra na razpis in 

se izvede pred začetkom delovanja kompetenčnega centra. Ex-ante evalvacijo izvede 

ekspertna skupina oblikovana znotraj FGG (Avstrijske agencije za promocijo raziskav), v kateri 

sodelujejo tako notranji, kot tudi zunanji eksperti. Rezultat evalvacije je odločitev o začetku 

financiranja kompetenčnega centra (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Odločitev za financiranje kompetenčnega centra je sprejeta v okviru enostopenjskega 

postopka, v skladu z vnaprej določenimi merili izbora. Prijave najprej pregledajo eksperti FFG 

in zunanji eksperti (mednarodni eksperti). Temu sledi tudi zaslišanje. Najvišji znesek 

financiranja predlagajo eksperti FFG, priporoča pa ekspertna skupina. Priporočila ekspertne 

skupine pa predstavljajo le priporočila v okviru postopka sprejemanja odločitev. Končno 

odločitev o financiranju kompetenčnega centra sprejme zvezni minister na podlagi 

priporočila ekspertne skupine (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Pri evalvaciji prijav za K1 centre se upošteva naslednje kriterije (FGG, 2015): 

 Raziskovalni program, ki ga srednjeročno do dolgoročno skupaj pripravijo partnerji 

iz znanosti znanost in industrije 

 Raziskovalna usposobljenost in povezava z znanostjo 

 Relevantnost implementacije v industriji 
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 Kakovost sodelovanja med znanostjo in industrijo, skladnost in kakovost konzorcija 

 Upravljanje in izvajanje 

 Združevanje in mrežno povezovanje igralcev za krepitev tematskih sinergij 

 Razvoj človeških virov 

 Mednarodna integracija 

Razpisna dokumentacija le-te zelo podrobno razgradi. Kot je razvidno iz tabele 5.1 se 

o posameznem kriteriju sklepa na podlagi več sklopov oziroma vprašanj – kazalcev. 

 

Tabela 5.1: Kriteriji in točkovanje pri izboru K1 centrov 

Kriteriji Točke 

1. Raziskovalni program, ki ga srednjeročno do dolgoročno skupaj pripravita znanost in industrija 

1.1 State-of-the-art in novost 

predlaganih raziskav 

 Ali so cilji jasno predstavljeni? 

 Ali je delo znanstveno in tehnološko 

relevantno in aktualno? 

 Ali raziskovalni program dosega 

mednarodne nivoje dosežkov na 

raziskovalnem področju? 

 Ali je dovolj pozornosti namenjeno 

opravljenemu delu drugih na 

predmetnih in povezanih področjih? 

 Ali je delo usmerjeno v zagotavljanje 

novih spoznanj v okviru osrednjega 

znanstvenega ali tehnološkega 

preučevanja? 

 Ali lahko za izbrane pristopi in metode 

za naslavljanje ciljev, pričakujemo, da 

bodo široko sprejeti v prihodnosti? 

 Ali je vidik enakosti spolov pri 

raziskovalcih ustrezno obravnavan po 

raziskovalnih področjih? 

 

 

 

 

 

 

 

0-100 

1.2 Ustreznost znanstvenega 

tehnološkega razvoja in inovacij 

ter njihov tržni potencial 

 Ali bo predlagani program spodbudil 

ustrezen znanstveni in tehnološki razvoj 

z jasno razpoznanim tržnim 

potencialom? 

 Ali se pridobljeno znanje uporablja na 

način, ki je usmerjen v komercialne 

uporabe? 

 Ali imajo ciljni trgi trajni potencial za 

razvoj? 

 Ali imajo pričakovani rezultati zadostne 

možnosti, da se uporabljajo in tržijo? 

 

 

 

0-100 

2. Raziskovalna usposobljenost in povezava z znanostjo 

2.1 Ocena znanstvene kakovosti  Ali sta znanstveni položaj konzorcija in  
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konzorcija njeni pretekli raziskovalni dosežki 

zadostni za izpolnjevanje zahtev 

programa? 

 Ali so ključne osebe sposobne 

identificirati ustrezne referenčne projekte 

(publikacije, referenčni projekti itd.)? 

 

0-100 

3. Relevantnost implementacije v industriji 

3.1 Ocena kakovosti konzorcija 

glede na partnerje iz industrije 

 Ali je predlagani raziskovalni program 

uporaben v smislu komercializacije? Ali 

so vključeni ustrezni partnerji iz 

industrije? 

 Ali obstajajo ustrezni ukrepi za prenos 

tehnologije? 

 Ali kakovost konzorcija glede na 

partnerje iz industrije izpolnjuje zahteve 

programa in ali lahko ključni industrijski 

partnerji identificirajo ustrezne 

referenčne projekte? 

 Ali je konzorcij dokončan ali bi se moralo 

povečati število partnerskih podjetij? 

 

 

 

 

 

0-100 

4. Kakovost sodelovanja med znanostjo in industrijo, skladnost in kakovost konzorcija 

4.1. Kakovost sodelovanja med 

znanostjo in industrijo, skladnost 

in kakovost konzorcija 

 Ali so v konzorciju prisotno vsa potrebna 

strokovna znanja? Ali sposobnost 

konzorcija ustreza predlaganemu 

raziskovalnemu programu, tako v 

znanstvenem kot industrijskem smislu? 

 Ali se različni podprojekti medsebojno 

dopolnjujejo na razumen način? 

 Ali skupni raziskovalni program kaže 

"dodano vrednost" in znatne sinergijske 

učinke v primerjavi z vsoto posameznih 

projektov? 

 

 

 

 

0-100 

5. Upravljanje in izvajanje 

5.1. Upravljanje in izvajanje  Ali organizacijska struktura in upravljanje 

centra ustrezata konkretnim potrebam? 

 Ali mejniki, pa tudi časovni razporedi ter 

finančno in finančno načrtovanje 

ustrezajo raziskovalnim načrtom? 

 

 

0-100 

6. Združevanje in mrežno povezovanje igralcev za krepitev tematskih sinergij 

6.1. Združevanje in mrežno 

povezovanje igralcev za krepitev 

tematskih sinergij 

 

 Ali obstaja smiselna koncentracija 

igralcev, prilagojena temi? 

 Ali je dovolj pozornosti namenjene 

obstoječim raziskovalnim aktivnostim v 

nacionalnem in mednarodnem 

kontekstu, s ciljem, da bi dosegli 

 

 

 

0-100 
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"komplementarnost dejavnosti"? 

7. Razvoj človeških virov 

7.1. Razvoj človeških virov  Ali so predlagani ukrepi Centra za 

kadrovanje in načrti, ki bodo kadrom 

omogočali razvoj, v skladu z 

raziskovalnim programom? 

 Ali obstajajo načrti za usposabljanje za 

okrepitev znanstvenih in tehničnih 

kvalifikacij ter za zagotavljanje dodatnih 

kvalifikacij? Ali so skladni z 

izobraževalnimi centri v okolici? 

 Ali bo predlagani program ustvaril 

prihodnje priložnosti za svoje 

znanstveno in tehnično osebje, npr. z 

vključevanjem na univerzo ali v 

industrijo? 

 Kako bi ocenili načrtovane ukrepe z 

vidika načela enakosti spolov? Ali je bila 

predvidena uravnotežena udeležba 

moških in žensk med raziskovalci? 

 

 

 

 

 

 

 

0-100 

8. Mednarodna integracija 

8.1. Mednarodna integracija  Kako bi ocenili trenutne mednarodne 

stike? Načrtovane? 

 Ali je mednarodna usklajenost 

ambiciozna in ustrezna temi? 

 

0-100 

Vir: FGG (2015). 

 

Evalvacija prijav za K1 centre vključuje tudi evalvacijo posameznih raziskovalnih 

področij. Pri evalvaciji posameznih raziskovalnih področjih pa se uporabljajo naslednji 

kriteriji: 

 Kakovost raziskovalnega programa na področju 

 Raziskovalne kompetence 

 Kakovost izvajanja 

 Organizacija in položaj področja znotraj kompetenčnega centra 

Pri K2 centrih so poudarki pri evalvaciji prijav, v primerjavi s poudarki evalvacij za K1 

centre, bolj osredotočeni na znanstvene odlike, manj pa tržni potencial. Pri evalvaciji prijav za 

K2 centre se upošteva naslednje kriterije (FGG, 2016): 

 Kakovost projekta 

 Primernost prijavitelja / projektnih partnerjev 

 Koristi in izkoriščanje 

 Ustreznost za razpis 
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Tudi pri K2 centrih so kriteriji podrobneje razgrajeni v razpisni dokumentaciji. Kot je 

razvidno iz tabele 5.2 se tudi pri K2 centrih o posameznem kriteriju sklepa na podlagi več 

sklopov oziroma vprašanj – kazalcev. 

 

Tabela 5.2: Kriteriji in točkovanje pri izboru K2 centrov 

1. Kakovost projekta                                                                                                           25 točk 

1.1. Znanstvena kakovost raziskovalnega programa 

 Ali raziskovalni program izpolnjuje / presega mednarodno state-of-the-art znanstvena 

spoznanja in tehnološke dosežke? Ali so se obstoječe nacionalne in mednarodne raziskovalne 

aktivnosti ustrezno upoštevale? 

 Ali so bili cilji raziskovalnega programa jasno opisani? Ali so pristopi in metode primerni za 

dosego teh ciljev? 

 Ali je raziskovalni program zasnovan tako, da lahko spodbudi nove raziskovalne impulze in 

razvije novo strokovno znanje? Ali je ustrezno usmerjen? 

 Kakšna je dodana vrednost raziskovalnega programa v primerjavi z vsoto posameznih 

projektov? Ali se posamezni projekti dopolnjujejo? Ali zagotavljajo pomembnejše sinergijske 

učinke? 

 Če se projekt nanaša na ljudi: ali je bil vidik enakosti spolov ustrezno upoštevan v raziskovalni 

temi? 

1.2. Kakovost strateških raziskav na perspektivnih / razvijajočih se področjih 

 V kolikšni meri je raziskovalni program odprt za obetavna / nova področja in za razvoj novih 

strokovnih znanj? 

 Ali je za pristop značilno visoko tveganje (brez inkrementalnih raziskav) in ali so le-ti ustrezno 

zastavljeni za spopadanje z velikimi izzivi? 

 Ali gredo raziskave preko state-of-the-art dosežkov? 

 Ali ima raziskovalni program potencial za ustvarjanje prelomnih novih odkritij? 

1.3. Kakovost načrtovanja 

 Ali so načrti dela in čas v skladu z načrtovanim raziskovalnim programom? 

 Ali so stroški in finančni načrti realni, na ravni programa in posameznih projektov? Ali je 

velikost posameznih projektov primerna za raziskovalni program? 

 Ali so področja in posamezni projekti skladni glede na strukturo in vsebino? Ali je pričakovano 

partnersko sodelovanje (multi-firm) in razporeditev nalog med partnerji na projektni ravni 

verjetno? 

2. Primernost prijavitelja / projektnih partnerjev                                                                25 točk 

2.1. Kakovost konzorcija z znanstvenega vidika 

 Ali so znanstvene kvalifikacije in viri konzorcija zadostni za zagotovitev uspešnega izvajanja 

raziskovalnega programa? 

 Ali lahko ključne osebe dokažejo ustrezne referenčne projekte? Ali imajo ključne osebe 

potencial, da pridejo do novih prelomnih spoznanj? 

 Ali je konzorcij dokončen ali potrebuje dodatno strokovno znanje in ustrezne dodatne 
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partnerje? 

2.2. Kakovost konzorcija v smislu partnerjev iz industrije 

 Ali so tehnične in gospodarske kvalifikacije in sredstva partnerjev iz industrije dovolj za 

zagotovitev uspešnega izvajanja raziskovalnega programa? 

 Ali lahko ključna podjetja dokažejo ustrezne referenčne projekte? Ali imajo ključna podjetja 

potencial za implementacijo novih spoznanj na trgu? 

 Ali je konzorcij dokončen ali potrebuje dodatno strokovno znanje in ustrezne dodatne 

partnerje? 

3. Koristi in izkoriščanje                                                                                                      25 točk 

3.1. Ekonomski pomen rezultatov raziskav 

 Kakšne koristi bodo rezultati projekta prinesli podjetjem ali uporabnikom? Kakšne so tržne 

priložnosti in možnosti komercialnega izkoriščanja? 

 Ali so predvideni ustrezni ukrepi za prenos tehnologije in znanja v industrijo? Ali so 

pričakovani rezultati raziskav primerni za začetek novih produktov, procesov in storitev? 

3.2. Koristi in izkoriščanje v centru 

 Ali bodo rezultate raziskav izkoriščali v Centru ali partnerjih (v obliki pravic intelektualne 

lastnine, patentov, licenc, projektov, ki niso COMET, itd.)? 

 Ali je delo namenjeno vzpostavitvi baze znanja za prihodnost Centra? 

3.3. Tržni pomen strateških raziskav na perspektivnih / razvijajočih se področjih 

 Ali nova raziskovalna področja obravnavajo potencialne prihodnje trge z dolgoročnim 

razvojnim potencialom? 

 Koliko velik je potencialni trg in kakšna je konkurenčna prednost in vpliv na 

panogo/dejavnost? 

 Ali lahko pričakovani rezultati raziskav predstavljajo osnovo za nove prelomne tehnologije? 

4. Ustreznost za razpis                                                                                                        25 točk 

4.1. Razvoj človeških virov 

 Ali je izbrana HR strategija v skladu s splošno strategijo Centra? Ali so načrtovani kadrovski 

ukrepi glede zaposlovanja, razvoja in upravljanja s kadri usklajeni s trenutnimi zahtevami 

Centra? 

 Ali Center ponuja strukturirane karierne modele za raziskovalce iz Avstrije in tujine? Kateri 

ukrepi so predvideni za privabljanje mednarodno priznanih raziskovalcev v center? 

 Ali Center spodbuja medsektorsko mobilnost raziskovalcev (med znanostjo in industrijo)? 

 Ali so ukrepi zaposlovanja in razvoja kadrov skladni z raziskovalnim programom? Ali 

zagotavljajo razvoj ustreznega strokovnega znanja v Centru? 

 Ali so načrtovani ukrepi z vidika enakosti spolov zadostni? Ali Center zagotavlja uravnoteženo 

udeležbo raziskovalk na vseh ravneh? 

4.2. Internacionalizacija 

 Kakšno je (načrtovano) vključevanje mednarodnih znanstvenih organizacij in raziskovalcev v 

raziskovalni program COMET? 

 Ali Center načrtuje sodelovanje z mednarodno priznanimi raziskovalci in raziskovalnimi 
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institucijami v strateških raziskavah? 

 Kakšen je položaj Centra v primerjavi z najboljšimi v smislu mednarodne primerjave? Kaj je USP 

Centra v primerjavi z drugimi raziskovalnimi institucijami? 

 Kakšno je (načrtovano) vključevanje mednarodnih podjetij v raziskovalni program COMET? 

 Ali je načrtovana vključenost Centra v mednarodne projekte in projekte EU dovolj ambiciozna? 

Ali sodeluje v velikih mednarodnih dogodkih, organih itd. v zadostnem obsegu? 

4.3. Spodbujevalni učinek financiranja 

V kolikšni meri financiranje vpliva na projekt pozitivno v eni ali več naslednjih merah? 

 Izvajanje: financiranje omogoča, da se projekt izvaja najprej 

 Pospešek: financiranje pospešuje izvajanje 

 Področje uporabe: financiranje povečuje obseg projekta 

 Območje: financiranje postane projekt bolj ambiciozen s: bolj radikalnim inovacijskim 

pristopom, večjim tveganjem, novim ali razširjenim sodelovanjem, dolgoročnimi strateškimi 

usmeritvami. 

Vir: FGG (2016). 

 

4.2 Spremljanje oziroma med-obdobna evalvacija 

 

Spremljanje oziroma med-obdobna evalvacija kompetenčnih centrov se izvede v 

zadnjem letu prvega obdobja financiranja kompetenčnega centra, to je v tretjem letu 

delovanja kompetenčnega centra. V okviru te se evalvira doseganje ciljev oziroma 

rezultate dosežene v prvem obdobju financiranja, kot tudi presoja načrt raziskovanja za 

drugo obdobje (pri čemer gre pri slednjem pravzaprav za ex-ante evalvacijo). To evalvacijo 

izvedejo zunanji evalvatorji v sodelovanju s FGG (Avstrijske agencije za promocijo raziskav). 

Med-obdobna evalvacija je namenjena pridobitvi podlage na katere se sprejme odločitev o 

nadaljevanju financiranja kompetenčnega centra v drugem obdobju (FGG, 2015; FGG, 

2016). 

Med-obdobna evalvacija najprej pomeni evalvacijo izvajanja delovnega programa 

kompetenčnega centra, rezultatov raziskovalnega dela in evalvacijo doseganja zastavljenih 

kvalitativnih in kvantitativnih ciljev v prvem obdobju financiranja. Evalvacija v tej fazi tako 

temelji na ključnih kazalnikih oziroma pomeni analizo doseženih vrednosti kazalnikov 

glede na postavljene ciljne vrednosti, ki jih je ob že ob predložitvi vloge definiral 

kompetenčni center. Že v okviru ex-ante evalvacije pa se v zvezi s tem evalvira realnost 

postavljenih vrednosti in če je potrebno, se jih kasneje prilagaja (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Za večino kazalcev spremljanja K1 centrov, ki so razvidni iz tabele 5.3, veljajo za vse 

kompetenčne centre enake ciljne vrednosti. Vsak kompetenčni center pa mora poleg splošnih 

kazalcev in vrednosti definirati še vsaj 3 svoje kazalce in ciljne vrednosti – točka 5 v tabeli 5.2 

(FGG, 2015; FGG, 2016). 
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Tabela 5.3: Kriteriji in kazalci za spremljanje in evalvacijo K1 centrov9 

Merila Seznam kazalnikov (ciljne vrednosti, ki jih določijo kompetenčni centri) 

1.1  Publikacije v ustreznih revijah (število prispevkov v revijah, prispevki znanosti in 

industrije, prispevki za recenzirane konference), število citatov. 

 Delež strateških raziskovalnih projektov v celotnem raziskovalnem programu. 

 Pridobitev dodatnih zunanjih sredstev iz znanstvenih skladov. 

1.2 in 

3. 

 Število IPR (patenti, uporabni modeli, blagovne znamke, modeli, avtorske pravice, 

nacionalne / mednarodne). 

 Število licenc. 

 Število spin-off-ov. 

 Implementacija tržnih produktov / novih postopkov / postopkov ali storitev (npr. 

število prototipov, leto načrtovanega tržnega uvajanja, povečanje prodaje, donosnost 

naložbe). 

 Razvojni projekti v podjetjih kot rezultat raziskav v Centru. 

2.  Število znanstvenih publikacij ključnih kadrov, ki uporabljajo indeks h-indeks / TR 

indeks itd. 

 Število akademskih nazivov (število habilitacij, disertacij, diplom / magistrskih nalog). 

4.  Dodatna zunanja sredstva, pridobljena s pogodbenimi raziskavami. 

 Razvoj skupne raziskovalne strategije. 

 Mobilnost osebja med znanostjo in industrijo. 

 Znanstvene publikacije v soavtorstvu z industrijo. 

5.  Kazalci za doseganje ciljev / mejnikov Centra: 

- SWOT analiza * 

- Najmanj 3 dodatni kazalci 

- posebne ciljne vrednosti (ki jih določi Center) 

 Delež administrativnih kadrov (FTE) v celotnem število zaposlenih (FTE) 

6.  Primerjalna analiza s primerljivimi organizacijami. 

 Število načrtovanih dodatnih znanstvenih in partnerjev iz industrije v obdobju 

financiranja. 

7.  Razvoj ustreznega števila zaposlenih (število zaposlenih v R&R, število gostujočih 

raziskovalcev, število raziskovalcev v R&R zaposlenih). 

 Kvalifikacijske mere: razvoj kadrov in razvoj timskih veščin ob upoštevanju 

vključevanja načela enakosti spolov in strukturnih zahtev (število predavanj, ki jih 

izvajajo uslužbenci Centra, (dodeljeni) profesorji, število raziskovalnih obiskov itd.). 

 Vzpostavitev upravljanja znanja in prenosa znanja znotraj ekip. 

8.  Število in prispevki mednarodnih partnerjev, pomembnih za Center (znanstveni 

partnerji in partnerji iz industrije). 

 Dodatna zunanja sredstva, pridobljena iz mednarodnih virov (obseg dodatnih 

financiranja raziskav iz mednarodnih programov financiranja raziskav in razvoja, kot 

so okvirni programi EU), sodelovanje kot partner / koordinator. 

                                                 

9 V prilogi predstavljamo tudi tabele, ki se uporabljajo za spremljanje in med-obodno evalvacijo K1 centrov. 
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 Aktivnosti v odborih in na dogodkih. 

Vir: FGG (2015). 

 

Poleg evalvacije doseganja ciljev delovnega programa, je med-obdobna evalvacija 

presoja načrta raziskovanja za drugo obdobje. V tem delu se presoja zadovoljivost in 

uresničljivost postavljenih ciljev in ciljnih vrednosti. Tudi v tej fazi se lahko le-te na 

podlagi ugotovitev evalvacije prilagodijo. Postavljeni cilji in ciljne vrednosti potem 

predstavljajo osnovo za ex-post evalvacijo. V tej fazi ni predvideno zbiranje drugih dodatnih 

podatkov (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Med-obdobna evalvacije temelji najprej na ovrednotenju podatkov posredovanih s 

strani kompetenčnega centra oziroma kot jo imenujejo, pisne evalvacije, po tem pa tudi 

obiska kompetenčnega centra oziroma evalvacijo na kraju samem. Kompetenčni center 

posreduje podatke za prvi del evalvacije in prijavo za financiranje vsaj 4 mesece pred obiskom 

kompetenčnega centra s strani evalvatorjev. Vsa odprta vprašanja vezana na evalvacijo 

podatkov, ki se jih potem pojasni in prediskutira na obisku kompetenčnega centra, so 

posredovana kompetenčnemu centru vsaj 1 teden pred obiskom (FGG, 2015; FGG, 2016). 

Skupino evalvatorjev sestavljajo stalna skupina (splošni eksperti) in mednarodni 

eksperti in recenzenti FGG. Kompetenčni center lahko zavrne do 5 predlaganih zunanjih 

ekspertov, če obstajajo utemeljeni razlogi, ki lahko izhajajo iz razhajanj glede teoretičnih 

pogledov ali pomislekov povezanih z konkurenco. V skupini evalvatorjev lahko sodelujejo 

tudi predstavniki regijskih oblasti, predstavniki ustreznih ministrstvom na državni ravni in 

management programa na FGG. 

Na strani kompetenčnega centra pa se na obisku kompetenčnega centra zahteva 

prisotnost naslednjih oseb oziroma deležnikov: 

 Management oz. znanstveni management 

 Ključnih zaposlenih (ključni in starejši raziskovalcev) 

 Mladih raziskovalcev (poster prezentacija, obisk delovnih prostorov) 

 Predstavniki znanstvenih partnerjev in partnerjev iz industrije. 

Obisk kompetenčnega centra oziroma evalvacija na kraju samem traja cel dan. Poteka 

obiska je razviden iz agende predstavljene v tabeli 5.4.  
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Tabela 5.4: Agenda za obisk kompetenčnega centra oziroma evalvacijo na kraju samem 

 Dobrodošlica in predstavitev udeležencev 10' 

Sklop 1 Uvod 

ključna sporočila, zgodovina, vizija in (dolgoročna) strategija centra, HR vprašanja, 

glavni izzivi (SWOT) itd., 

20' 

Sklop2 Predstavitev napredka in outputa prvega obdobja 

Doseganje glavnih raziskovalnih ciljev, izbranih rezultatov (v znanstvenih in 

ekonomskih merah), zgodbe o uspehu, odprta vprašanja pisne evalvacije, 

izpolnitev / izvajanje zahtev in priporočil itd. 

45' 

 Diskusija 45' 

 Odmor 30' 

Sklop 3 Predstavitev načrtovanega raziskovalnega programa za drugo obdobje 

Glavne značilnosti in izzivi načrtovanega raziskovalnega programa, odprta 

vprašanja pisne evalvacije 

45' 

 Diskusija 45' 

 Odmor 60' 

Sklop 4 Obisk delovnih prostorov 1,5h 

Sklop 5 Zaprta sekcija (samo za člane evalvatorske skupine) 2,5h 

 Feedback evalvatorjev 30' 

Vir: FGG (2017b). 

 

4.3 Ex-post evalvacija 

 

Ex-post evalvacija se, tako kot rečeno, lahko izvaja kot evalvacija posameznih 

kompetenčnih centrov, kot tudi evalvacija programa oziroma njegovih posameznih 

instrumentov po preteku financiranja. Izvaja jo FGG (Avstrijska agencija za promocijo 

raziskav), po potrebi v sodelovanju z zunanjimi eksperti. Vključevanje zunanjih ekspertov se 

zahteva pri evalvacijah kompetenčnih centrov, ki se ne prijavijo za novo financiranje po izteku 

pridobljenega financiranja (BMWFW in BMVIT, 2016c). 

Evalvacije programa oziroma njegovih instrumentov se izvaja kot ex-post, kot tudi 

med-obdobna evalvacija. Ex-post evalvacija programa temelji na med-obdobni evalvaciji, 

ugotovitvah spremljanja in ex-post evalvaciji posameznih kompetenčnih centrov. Evalvacija 

programa se izvaja tudi kot evalvacija učinkov (angl. impact analysis) in to vsaj enkrat na 5 

let (BMWFW in BMVIT, 2016c). 

Evalvacija programa naj bi zajela naslednje elemente in vsebovala: 

 Načrt programa 

 Izvajanje in upravljanje programa 

 Rezultate, dosežene cilje in učinke programa 

 Položaj programa v državi in mednarodnem področju financiranja in integriranost 

portfelj programov 
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 Priporočila za prihodnost programa 

Na ravni programa so definirani cilji, ključni kazalci in ciljne vrednosti kazalcev. Le-

te dajejo usmeritve evalvaciji programa, pomembno pa vplivajo tudi na evalvacijo 

posameznih kompetenčnih centrov. Cilje, ključne kazalce in ciljne vrednosti programa 

prikazujemo v tabeli 5.5. 

 

Tabela 5.5: Cilji, ključni kazalci in ciljne vrednosti programa COMET 

Cilji programa Ključni kazalci Ciljne vrednosti 

Razvijati in osredotočati 

kompetence preko 

dolgoročnega sodelovanje med 

znanostjo in industrijo na 

področju raziskav 

 

Število objav: 

 Članki v znanstvenih revijah 

 Citati člankov 

 Članki na znanstvenih 

konferencah 

 Objave v sodelovanju 

partnerjev iz znanosti in 

industrije 

> 1.150 objav na leto 

(povprečje) 

 

Krepitev Avstrije kot privlačne 

lokacije za izvajanje raziskav: 

odlično sodelovanje pri 

raziskavah bi moralo sprožiti 

nove raziskovalne impulze in 

vzpostaviti obetavna / 

razvijajoča se področja raziskav 

 

Delež strateških raziskav v  

raziskovalnem programu 

Min. 20% vseh upravičenih 

stroškov 

Pridobitev dodatnega zunanjega 

financiranja iz skladov za 

spodbujanje raziskav 

 

Število sodelujočih znanstvenih 

partnerjev in partnerji iz industrije 

> 500 partnerjev iz industrije 

> 250 znanstvenih partnerjev 

Krepitev Avstrije kot privlačne 

lokacije za podjetja: 

pospeševanje prenosa 

tehnologij v industrijo bi moral 

rezultirati v ustvarjanju novih 

produktov, procesov in storitev, 

odpiranju novih trgov in 

povečevanju inovativne 

sposobnosti podjetij. 

 

Število IPR (patenti, uporabni 

modeli, blagovne znamke, dizajn; 

avtorske pravice; nacionalno / 

mednarodno) in licence. 

Implementacija IPR v nove tržno 

zanimive produkte / postopke / 

metode ali storitve (npr. število 

prototipov / demo projektov, leto 

načrtovanega tržnega uvajanja, 

povečanje prodaje, ROI). 

40 patentov in 

licenc na leto 

(povprečje) 

Pridobitev dodatnih zunanjih 

sredstev iz naslova pogodb s 

podjetji. 

Število spin-off podjetij. 

Vzpostavljati in razvijati 

človeške vire: pridobivanje 

znanstvenikov svetovnega 

slovesa, ustvarjanje 

strukturiranih kariernih 

modelov za znanstvenike in 

aktivno podpiranje 

medsektorska mobilnosti za 

Ustrezno število zaposlenih v 

kompetenčnih centrih, v skladu z 

enakimi možnostmi in 

vključevanjem načela enakosti 

spolov (vključno s številom 

znanstvenih delavcev, številom 

vseh zaposlenih, številom 

raziskovalcev, številom gostujočih 

> 1.000 FTE raziskovalcev 

zaposlenih v kompetenčnih 

centrih 
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raziskovalno osebje bi moralo 

voditi do večjega prenos know-

how-a. 

raziskovalcev) 

Število doktorskih/magistrskih tez. 

(tudi post-doc) 

200 doktorskih, 200 magistrskih 

(povprečje na leto) 

Medsektorska mobilnost 

raziskovalcev med znanostjo in 

industrijo (npr. število osebja, ki 

prehaja, izmenjave) 

 

Število predavanj, ki jih izvedejo 

zaposleni kompetenčnem centru, 

profesure, raziskovalni obiski, itd. 

 

Krepitev konkurenčnosti 

znanosti in industrije preko 

internacionalizacije kot 

pokazatelja visoke kakovost 

sodelovanja pri  raziskavah: 

vključevanje mednarodno 

priznanih znanstvenikov, 

organizacij in podjetij, 

pozicioniranje kompetenčnih 

centrov kot mednarodno 

privlačnih partnerjev in 

benchmarking z vrhunskimi 

raziskovalnimi institucijami so 

namenjeni ustvarjanju 

konkurenčnih prednosti. 

Število mednarodnih partnerjev 

(znanstveni partnerjev in partnerji 

iz industrije) 

 

Število in obseg udeležbe v 

mednarodnih R&D projektih (npr. 

projekti EU) 

• kot koordinator, kot partner 

Število mednarodno priznanih 

raziskovalcev 

Število nominacij za mednarodne 

odbore, organizacije in 

vključevanje v mednarodno 

priznane dogodke 

Redne primerjave z najboljšimi 

(mednarodna primerjalna analiza) 

Vir: BMWFW in BMVIT, 2016c. 

 

Če so podatki potrebni za izvedbo ex-ante evalvacije in spremljanja oziroma med-

obdobne evalvacije na voljo v prijavnih obrazcih oziroma jih kompetenčni centri pripravljajo v 

okviru rednih poročanj, se za izvedbo ex-post evalvacijie pridobi še dodatne podatke. 

Dodatne podatke se pridobi tako od kompetenčnih centrov, kot tudi sodelujočih partnerjev 

preko ankete. Le-te pa se kombinira tudi s sekundarnimi podatki sodelujočih partnerjev 

(BMWFW in BMVIT, 2016c). 
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5 REZULTATI EVALVACIJ KOMPETENČNIH CENTROV 

 

Kot rečeno, se evalvacije v okviru programa kompetenčnih centrov izvajajo tako za 

posamezne kompetenčne centre, kot tudi za program oziroma njegove posamezne 

instrumente. Ker je FGG zakonsko zavezana k varovanju poslovne skrivnosti vsebovanih v 

informacijah, ki se tičejo projektov in podjetij v kompetenčnih centrov, rezultati evalvacij 

posameznih kompetenčnih centrov niso dosegljivi javnosti. 

Drugače je z izsledki evalvacij, ki se nanašajo na program kompetenčnih centrov. V 

preteklosti je bil program COMET večkrat evalviran, tako v smislu presoje doseganja 

zastavljenih ciljev programa, izvedene pa je bila tudi analize učinkov kompetenčnih 

centrov (angl. impact analysis). Zadnja evalvacija, ki so jo po naročilu ministrstev za 

gospodarstvo, znanost in promet izvedla Avstrijski tehnološki inštitut in Joanneum Research, 

je bila izvedena v letu 2015 (Dinges et al., 2015). Iz nje lahko sklepamo o uspešnosti 

programa v smislu doseganja zastavljenih ciljev programa, kot tudi o širših učinkih programa. 

Zaključne ugotovitve iz zadnje evalvacije programa COMET so pozitivne, predvsem z 

vidika zapiranja razkoraka med znanostjo in gospodarstvom ter z vidika razvoja novih 

kompetenc in človeških virov v podjetjih ter kompetenčnih centrih. Razprava in dileme 

gredo v smer iskanja novih mehanizmov spodbud ter v pospeševanje mednarodne 

konkurence ter kako pritegniti v Avstrijo več EU projektov. V preteklih letih je bilo nekaj 

primerov, kot je bila npr. udeležba v JTI – skupni tehnološki iniciativi, da so imeli avstrijski 

kompetenčni centri pomembno vlogo  v evropskih projektih. (primer tako imenovanih 

Drittmittel projektov). 

Glede znanstvenih dosežkov se v omenjeni evalvaciji ugotavlja, da so imeli K2 centri, 

kljub višjemu proračunu na polno zaposlenega raziskovalca, slabše znanstvene dosežke 

kot K1 centri. Poleg tega so imeli K2 centri po številu registriranih patentov in 

objavljenih člankov v znanstvenih revijah slabše rezultate kot K1 centri. Analiza ugotavlja 

tudi, da, kompetenčni centri niso uspeli privabiti k sodelovanju odličnih znanstvenikov iz 

tujine. Kompetenčni centri niso omogočili uspešnih kariernih projektov v okviru 

aplikativnih programov. Nekateri cilji, da bi kompetenčni centri postali ponudniki R&D 

storitev za podjetja in da bi dajali nove impulze za inovacije niso bili doseženi. 
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Tabela 5.6: Vložki in rezultati programa COMET 

Financiranje Kazalci 

Sredstva skupaj 1.479 mio EUR 

 Zvezna vlada 465 mio EUR 

 Dežele 233 mio EUR 

 Industrija 708 mio EUR 

 Znanost 103 mio EUR 

Zaposlenost (FTE) 1.755 

Raziskovalci (FTE) 1.376 

Število podjetij 1.063 

Znanstvene institucije 504 

Patenti in licence 316 

Število objav 7.988 

Število doktorskih dizertacij 1.136 

Število magisterijev 1.466 

Vir: Dinges et al. (2015). 

 

Med negativnimi ugotovitvami in neizkoriščenimi potenciali se ugotavlja tudi, da je 

pogosto poudarek na R&D, ki je lahko le kratkoročno komercialno zanimiv. To pa 

pomeni, da cilji, povezani z doseganjem odličnosti na dolgi rok niso v celoti doseženi in tako 

ostaja potencial na dolgi rok neizkoriščen. Poleg tega se ugotavlja, da se pogosto izvajajo 

projekti le v sodelovanju eno podjetje in kompetenčni center, s čemer je obseg 

potencialnega prekrivanje znanja in kompetenc omejen, kar spet pomeni, da potencial, ki bi 

ga lahko preko sodelovanja različnih partnerjev dosegli, ni v celoti izkoriščen. 

Na podlagi analize učinkov pa avtorji evalvacije ugotavljajo, da so kompetenčni 

centri uspešni pri kreiranju novih strokovnih znanj in povečujejo inovacije; npr. produkti, 

ki so bili razviti na temeljih popolnoma novih tehnoloških razvojnih dosežkov kompetenčnih 

centrov oziroma njihovih partnerjev, utrjujejo tehnološko vodstvo avstrijskih podjetij na 

svetovnem trgu. 
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7 PRILOGA 1: KOMPETENČNI CENTRI – K1 IN K2 CENTRI V 

AVSTRIJI – STANJE NOVEMBER 2016 
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