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1  Evalvacija ukrepov za spodbujanje sodelovanja med podjetji in 

med podjetji in javno raziskovalno sfero Valonije (dr. Andreja 

Jaklič) 

 

1.1 Uvod 

Valonija je v EU prepoznana kot primer dobre prakse spodbujanja 

raziskovalno inovacijskega sodelovanja med podjetji in javnimi 

organizacijami, še posebej na področju grozdov. Grozdi  so pomemben del 

belgijskega inovacijskega sistema, zametki industrijskih grozdov pa segajo 

že v leto 1947 (‘De Groote’ law; De Grote centres).  

Pregled vrednotenja ukrepov za spodbujanje raziskovalno- inovacijskega 

sodelovanja med podjetji in javnimi organizacijami temelji na ocenah 

dostopnih v EU iniciativi za grozde (European Cluster Iniciatives-ECI); 

valonske ocene Technopolisovih strokovnjakov (2014) ter pogovora z 

nekaterimi belgijskimi raziskovalci na KU Leuven.  

Cilji grozdov, kjer podjetja sodelujejo v izobraževanju in procesih 

raziskovanja in inoviranja, so naslednji: (i) rast in odličnosti podjetij, (ii) 

povezovanje kompetenc ter (iii) povečanje prepoznavnosti podjetij, grodov 

ter gospodarstva Valonije v EU in v svetu. Doseganje ciljev ocenjujejo preko 

zbiranja podatkov med več različnimi deležniki (vodji grozdov, udeleženimi 

podjetji in neudeleženimi podjetji ter izbranimi eksperti) in z več različnimi 

(kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami (ankete, intervjuji) in v več 

različnih časovnih razmikih (letno, petletno, desetletno, tudi vmes). Na 

spletnih straneh Valonske iniciative za grozde so za namene benchmarkinga 

predstavljeni vzorčni primeri za poročanje grozdov, kako naj prejemniki 

sredstev o poteku in učinkih poročajo ocenjevalcem/strokovni javnosti. 

Javno je objavljen obrazec za poročanje (v francoskem jeziku – glej prilogo 

“Formulaire Pôle de compétitivité Notice«), ki ga izpolnjuje upravljalec 

grozda, ostali (pol-strukturirani) vprašalniki za intervjuje niso javno 

dostopni. Evalvacije uporabljajo za podlago odločanju, ali je smiselno 

nadaljevanje obstoječih politik in tudi za individualno ocenjevanje 

posameznih grozdov in presojanje nadaljevanja spodbujanja posameznega 

grozda. Poleg teh specifičnih ocen, evalvacije podajo tudi splošno oceno 

prispevka grozdov k spodbujanju konkurenčnosti Valonije.  

 

Vrednotenje grozdov tako v Valoniji kakor s strani Technopolisa, ki ga je za 

vrednotenje zaprosil Valonski institut za vrednotenje, napovedi in statistiko 

(The Walloon Institute for Evaluation, Prospective and Statistics, IWEPS) je 

bilo za namene odločanja o podaljševanju izvajanja politik prvič izvedeno 

leta 2005, zadnja ocena je na voljo iz leta 2014. Študija vključuje veriženje 
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različnih metod: za vsak grozd je uporabljena triangulacija podatkov iz 

poročil grozdov, on-line anket med člani in nečlani grozdov, intervjujev z 

direktorjem grozda in člani, intervjuji s podjetji, ki ne sodelujejo v grozdih, 

neposrednimi obiski grozdov, intervjuji s strokovnjaki (domačimi in tujimi- 

preko 50 intervjujev z različnimi deležniki v družbi). Opravljene so tudi 

študije primerov. Javnosti so dostopne le evalvacije delovanja grozdov kot 

celote (uspešnost delovanja politike spodbujanja grozdov) in učinki ter 

vplivi na Valonijo in konkurenčnost/položaj Valonije na svetovnem trgu; 

individualne ocene grozdov, ki so sicer opravljene in so podlaga za 

agregatno oceno pa so strogo zaupne narave in jih ne razkrivajo (niti v 

primeru zelo dobrih ali zelo slabih rezultatov). 

Uspešnost valonske politike spodbujanja grozdov je nato po benchmarkingu 

primerjana z ostalimi državami v EU.  

Večina dokumentov je objavljena le francoskem jeziku, uporabljena 

metodologija vrednotenja pa ni javno predstavljena.  

Na podlagi teh evalvacij se pripravijo jasna operativna priporočila 

posameznim grozdom, upravljalcem grozdov, oblikovalcem politik in tudi 

priporočila za potrebne spremembe v nadaljnjem spremljanju in 

vrednotenju grozdov.  

 

1.2 Ponudba ukrepov  

Valonija ima med instrumenti pospeševanja R&R De Grote Centre in 

kolektivne centre za R&R (Collective centres), ki so lahko avtonomni ali 

pridruženi in se financirajo s obveznimi ali prostovoljnimi prispevki.  

Razvojno in inovacijsko politiko narekuje Prednostni akcijski načrt za 

Valonsko prihodnost (načrt Marshall) in načrt Marshall 2. Zeleni, ki ga je 

valonska vlada odobrila septembra 2005. Gre za usklajen načrt prednostnih 

ukrepov za trajnostno socialno in gospodarsko okrevanje Valonije, splošno 

znano kot načrt "Marshall", ki je bil ustanovljen za obdobje zakonodajnega 

obdobja 2005-2009. Ta načrt predstavlja prelomnico v politični strategiji, 

saj koncentracija dodatnih virov predstavljala skoraj 1,2 milijarde EUR, 

razdeljena pa je bila na 5 prednostnih osi, ki so bili opredeljeni kot najbolj 

obetaven razvoj in 21 povezani ukrepi: 

 

• os 1: ustvarjanje konkurenčnih grozdov (skupna naložba: 280 milijonov 

EUR): cilji: opredeliti sektorje, v katerih bo Valonija (najbolj) verjetno 

postala vodilna na evropski ali celo globalni ravni in se osredotoča na 

kreiranje izjemnih virov.  
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• os 2: spodbujanje ustvarjanja dejavnosti (skupna naložba: 872 milijonov 

EUR): spodbujanje ustanavljanja in širitve podjetij, spodbujanje zasebnih 

naložb in zaposlovanja; Mobiliziranje vseh regionalnih pomoči in 

upravljavske strukture, podjetij in privlačnosti območja z finančno injekcijo 

in hitrim izvajanjem projektov/ pozabo posebnih sredstev.  

• Os 3: Zmanjšanje davka od dobička pravnih oseb (skupna naložba: 147,3 

milijona EUR): Cilji: da bi Valonija postala fiskalno konkurenčna na evropski 

ravni; Povečanje privlačnosti zaostalih/manj razvitih območij. 

• Os 4: Krepitev raziskav in inovacij (skupna naložba 150 milijonov EUR): 

Cilj: povečati konkurenčnost podjetij z raziskavami, ki so bolj učinkovito in 

bolje vključena v gospodarsko strukturo; 

• Os 5: Izboljšanje sposobnosti za zaposlovanje (skupna naložba: 160 

milijonov EUR): Cilji: hitro odzivanje na ponudbe za delo v dejavnostih 

pomanjkanjem kadra; Okrepiti jezikovne spretnosti Valoncev; Prispevati k 

izboljšanju kakovosti kvalificiranega izobraževanja in usposabljanja. 

Na podlagi dosežkov iz zakonodajnega obdobja 2005-2009 in zlasti 

prednostnega akcijskega načrta, ki je bil ocenjen leta 2009, je valonska 

vlada optimizirala prioritete za  

Marshall 2. »Zeleni Plan« , ki je bil uveden decembra 2009, zajema obdobje 

2009-2014. S proračunom v višini 2,75 milijarde EUR (vključno z 

alternativnim financiranjem 1,15 milijarde EUR) temelji na šestih 

prednostnih oseh, za katere je opredeljenih več količinsko opredeljenih 

ukrepov in ciljev: 

• Človeški kapital, vir, ki ga je treba vrednotiti: stalne reforme, zlasti za 

razvoj vseživljenjskega učenja in močnejšo povezavo med izobraževanjem, 

usposabljanjem, zaposlovanjem in gospodarskimi politikami.  

• Grozdi za konkurenčnost in poslovne mreže, ki bi se lahko povečali (388 

milijonov EUR): nadaljevanje prerazporeditve industrijske politike, ki 

temelji na povezovanju igralcev s povezovanjem in grozdenjem. Udeležba 

malih in srednje velikih podjetij (MSP) se naj bi povečala, podjetja v 

sosednjih regijah pa naj bi imela koristi od investicijske podpore, podobne 

tistim, ki veljajo za Valonijo v primeru sodelovanja v enem od konkurenčnih 

grozdov. 

 

• Naložbe v raziskave in razvoj (3% BDP), podpora odličnosti znanstvenega 

raziskovanja, okrepljeno raziskovanje in razvoj, inovacije v gospodarski 

strukturi, ustvarjanje statusa raziskovalca in izboljšanje delovnih pogojev 

raziskovalcev, ipd.  
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• Vzpostavitev okolja za oblikovanje in razvoj politik in praks na področju 

podjetništva, podjetništva in podjetništva, internacionalizacija podjetij in 

privabljanje vlagateljev iz tujine. 

• Sindikati za zaposlovanje - okolje, strategija za prihodnost: razvoj 

"zelenega" sektorja: inovacije, usposabljanje, zaposlovanje .. 

  Združevanje zaposlovanja in socialnega varstva. 

Poleg teh prednostnih področij načrt Marshall 2. Zeleni predvideva 

spodbujanje trajnostnega razvoja z vsemi javnimi politikami. 

 

1.3 Grozdi 

Med najuspešnejše oblike spodbujanja sodelovanja med industrijo in 

drugimi deležniki uvrščajo grozde1. Valonska politika spodbujanja grozdov 

je organizirana v dveh strukturah: poslovnih grozdih in konkurenčnih 

grozdih, ki so komplementarni, saj ustrezajo isti logiki vladne politike, v 

kateri hočejo ustvariti pogoje za gradnjo grozdov v valonski regiji. Prvi 

poslovni grozdi so bili ustanovljeni leta 2000, potem ko je vlada odločila, 

da podpira nastanek mrež podjetij, da bi spodbudila sodelovanje in 

partnerstva med valonskimi podjetji, tako MSP kot tudi velikimi podjetji. 

Valonska regija je po uspešni eksperimentalni fazi to ureditev ohranila z 

uredbo z dne 18. januarja 2007. Konkurenčni grozdi so bili ustanovljeni 

leta 2005. Novi tržni trendi obravnavajo raziskave in inovacije kot novo 

orodje za krepitev konkurenčnosti in s tem rast. Valonija se ponovno 

uveljavlja kot konkurenčno industrijsko območje po vsem svetu. Za krepitev 

te politike je Valonija izbrala 5 prednostnih področij na podlagi raziskave, 

(ki jo je izvedel prof. Henri Capron (ULB)), decembra 2010 pa so dodali še 

šesto. Ta področja ustrezajo rastočemu poslu na svetu in v katerih lahko 

Valonija ponudi uspešna podjetja in raziskovalna središča. Poslovni grozdi 

so usmerjeni predvsem k spodbujanju gospodarskega razvoja, medtem ko 

so konkurenčni grozdi v glavnem podprti v okviru drugega Marshallovega 

načrta (iz leta 2005 in osveženega 2009) za izvajanje investicijskih, 

raziskovalnih in razvojnih projektov ali projektov usposabljanja v skladu s 

strategijo kompetitivnega pozicioniranja, ki so jo sami opredelili. Oba tipa 

sta namenjena spodbujanju inovativnih partnerstev, bodisi industrijskih, 

komercialnih ali tehnoloških. 

                                                           
1 Valonija ima 6 konkurenčnih grozdov: Logistics in Wallonia (transport and logistics), Skywin 
(aeronautics and space), Biowin (biotechnology and health), Wagralim (agro-industry), Mecatech 
(mechanical engineering) and Greenwin sustainable and sustainable materials, including building 
materials).  
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Grozdi so bili zasnovani z večdimenzionalnim podpornim sistemom, ki 

mobilizira komplementarne komponente, opredeljene kot ključne dejavnike 

konkurenčnosti Valonije: raziskave in razvoj, usposabljanje, mednarodni 

razvoj in podpora za naložbe in infrastrukturo. Usposabljanje je ključni 

element spodbujanja grozdov, ki se razlikuje od drugih politik grozdenja v 

Evropi, kjer je to vprašanje bolj marginalno (primer francoskih 

konkurenčnih grozdov). Politike grozdov postavlja v dolgoročno 

perspektivo, katerih cilj je razviti delovno silo, ki lahko uporablja in vrednoti 

rezultate raziskovalnih in razvojnih projektov. 

Valonski poslovni in konkurenčni grozdi (Walloon Business and Competitive 

Clusters) vključujejo 12 industrijskih in poslovnih mrež, univerze in 

raziskovalne centre, centre za izobraževanje, regionalne javne institucije in 

agencije. Uporabljeni so tudi kot osnova za pametno specializacijo. Centri 

se financirajo s članarinami in subvencijami, enako grozdi.  

 

 

1.4 Financiranje  

Flamska vlada od leta 2002 podpira kolektivne raziskave, zlasti prek 

flamskega programa sodelovanja za inovativna omrežja (VIS). Vsi De 

Groote in enakovredni centri so upravičeni do financiranja v okviru 

programa VIS. Valonska regija je leta 2002 vzpostavila sistem, ki temelji 

na merilih za akreditacijo raziskovalnih centrov za raziskave in razvoj ter 

tehnološke storitve kolektivne narave. Takšni akreditirani kolektivni 

raziskovalni centri so upravičeni do predložitve predlogov za financiranje 

kolektivnih raziskovalnih projektov in za financiranje tehnoloških 

svetovalnih storitev. Med 23 akreditiranimi kolektivnimi raziskovalnimi 

centri je 10 centrov De Groote ali pridruženih. Valonska regija je določila 

zgornjo mejo za financiranje letnih proračunov centrov na 50% celotnega 

proračuna. Tudi regija »Bruseljska prestolnica« financira kolektivne 

raziskovalne centre, ki se nahajajo v Valoniji prek projektnega financiranja 

storitev in posebnih programov financiranja raziskav in razvoja. 

Več na http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/governance-and-

financing.html?IDC=35&IDD=243 

Grozdi in poslovne mreže naj bi v obdobju od 2009 do 2014 prejeli 388 

milijonov EUR.  

 

 

http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/governance-and-financing.html?IDC=35&IDD=243
http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/governance-and-financing.html?IDC=35&IDD=243
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1.5 Kaj beležijo v vrednotenjih: 

 

a) Struktura grozda (trajanje zadnjega managementa in kratka 

zgodovina, glavne akterje (kdo postavlja agendo, industrija ali RO), 

specializiranost/diverzifikacija, partnerji (pridruženi in nepridruženi 2in 

njihova dinamika rasti ), obseg partnerjev glede na potencialne 

partnerje, obseg tujih partnerjev, pravno organizacijsko oblika, 

spremembe v partnerstvih (vstopi in izstopi) v zadnjem letu, 

(de)centraliziranost in načini sodelovanja (kvalitativna lestvica), 

napotitve in delitve dela 

b) Financiranje (struktura sredstev ob nastanku in trenutno, struktura 

porabe sredstev (koliko za podporno osebje, koliko za ostalo), trajnost 

(sustainability) načina financiranja 

c)  Upravljanje grozda ((št. zaposlenih za vodenje, struktura tima, 

spremljanje razvoja in usposabljanja vodilnih kadrov, kdo vodi 

aktivnosti mreženja in kako (tehnični kadri – tehnološki eksperti / bolj 

za mreženje usposobljeni kadri ...), ali posredujejo tehnologijo ali 

povezujejo ljudi, mednarodne izkušnje vodilnih in upravnega odbora v 

grozdu, stabilnost/kontinuiteta upravljanja, prisotnost strategije in 

pogostost posodabljanja strategije, opis razvoja in implementacije 

strategije, prisotnost preverjanja finančne vzdržnosti in kako pogosto 

je preverjanje kazalnikov, realizacija ciljev (v deležu in kvalitativno), 

opis, kako so glavni akterji vključeni v kreiranje strategije in odločanju 

d) Geografska razpršenost aktivnosti (če gre za zelo internacionalizirane),  

e) Opis projektov, konteksta, ciljev, rezultatov, Opis neposrednih učinkov 

projektov ((nov proizvod, proces, storitev, ki jo je treba uvesti ali uvesti 

na trgu); povečanje tržnega deleža, trg, obsega dejavnosti ali stopnje 

dobička; usposabljanje za spretnosti za nekatere partnerje ...), vplivov, 

vplivov na zaposlenost,  

f) Opis znanja/vedenja (know-howa) in komercializacije, opis, katere 

storitve ponujajo svojim članom (in obseg),  

                                                           
2 Naštejejo partnerje, s katerimi so sodelovali in ocenijo njihove prispevke (s kvalitativno oceno: 
nizko, srednje, visoko oz. z lestvico. Zunanje partnerje (bolj po številu) beležijo tudi pri koriščenju 
razvitih storitev/aktivnosti/ dogodkih. Pri sodelovanju s grozdi iz drugih držav jih zanima tip 

sodelovanja in  v kateri fazi razvoja (R&D cikla) sodelujejo. Prav tako direktorji grozdov ocenjujejo 
učinke njihovih  aktivnosti po posameznih skupinah partnerjev (denimo na univerze, na izobraževalne 
institucije, na MSP, na R&D institucije …). 
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g) Vpliv projekta na trajnostni razvoj, vpliv programa na okolje (skladno s 

konceptom iz leta 1987) kjer preučujejo vpliv na družbo, gospodarstvo 

in okolje.  

h) Stiki in povezovanje s pomembnejšimi inovativnimi igralci, ki niso člani 

grozda (tudi globalno), na to so zelo pozorni, spremljajo pa tudi 

uporabo platform velikih inovativnih igralcev.  

i) Porabo javnih storitev po obsegu in po strukturi, sodelovanje z 

univerzami, inkubatorji idr., pa tudi katere javne storitve so pogrešali  

j) Poizvedujejo, kako beležijo zadovoljstvo članov (ali imajo ankete o 

zadovoljstvu), kako spremljajo klimo in motivacijo v grozdih 

k) Kako se povečuje vidnost in prepoznavnost grozda in njegovih 

dosežkov, koliko povpraševanj za delovanje so dobili v zadnjem letu in 

njihova struktura 

l) Sodelovanje z podobnimi grozdi v drugih državah 

m) Sodelovanje z drugimi grozdi 

n) Ocena R&R naporov po partnerjih (po vložkih in z ocenami učinkov 

grozda na posamezne partnerje ( z opisom ali učinki sploh so, in kako 

veliki so, lestvica 0-4),  

o) ocenjujejo razvoj poslovnih storitev grozda po posameznih skupinah 

partnerjev (kako so partnerji prispevali k razvoju storitev) ,  

p) Podajo oceno internacionalizacije in napredka v internacionalizaciji (po 

partnerjih) 

q) Ocena delovanja grozda na mednarodne aktivnosti članov 

r) Popis uspešnih projektov ali dobrih praks (»zgodbe o uspehu«)  

s) Opis/ocena pogojev dela/poslovnega okolja s strani grozda 

(infrastruktura, trg dela, zakonodaja, kakovost življenja) 

 

1.6 Relevantne izkušnje in identificirani problemi sistema 

spodbujanja grozdov v Valoniji 

Evalvacije valonskih grozdov izpostavljajo nekaj priložnosti in sicer: 

 Izboljšana organizacija upravljanja in večja strateška moč 

upravljalcev grozdov 

 Več povezovanja in večja integriranost grozdov med seboj, 

horizontalno povezovanje 
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 Poglabljanje pomena grozdov, pozicioniranje grozdov kot 

ključnega instrumenta za večjo konkurenčnost in transformacijo, 

več komuniciranja o tem 

 Več sodelovanja s pomembnimi inovativnimi igralci na področjih, 

ki niso člani grozdov 

 Razvoj aktivnosti za spodbujanje R&R sodelovanja 

Komercializacija, sodelovanje v razvoju izdelkov s končnimi uporabniki, 

znamčenje, izvozno usposabljanje, povezovanje z zasebniki akterji 

financiranja.  

 Izboljšanje sistemov spremljanja 

 Hitrejše ažuriranje strategij grozdov, obvezni »update« na 5 let 

 Redno poročanje in redno (elektronsko) ažuriranje podatkov o 

rezultatih grozdov 

Priporočeno je letno poročanje + poročanje ob koncu projektov. Poročanje 

je potrebno za vse člane takoj ob priključitvi (da se lahko primerja z 

nečlani).  

Zlasti kazalniki, povezani z zaposlovanjem, morajo razlikovati med 

delovnimi mesti, povezanimi z izvajanjem projektov, in tistimi, ki se 

ustvarijo neposredno in posredno, in vrsto zaposlitve (raziskovalec / tehnik 

/ administrator, dolgoročno / kratkoročno itd.). 

 Več komunikacije z MSP, da so grozdi zanje najučinkovitejša oblika 

vstopanj na nove trge 

 Razjasnitev in formalizacija procesov na ravni svoje strategije in 

njihovem tematskem področju vsem članom  

 Bolj progresivno samofinanciranje, (da hitreje povečujejo delež 

financiranja iz lastnih virov) 

Strategija grozdov ni vedno dobro razložena vsem članom grozda, zlasti ne 

MSP. To je delno povezano s procesom oblikovanja strategij, ki so že dolgo 

koncentrirane v odborih direktorjev (ali med večjimi podjetji). Poleg tega 

strategije grozdov niso vedno sistematično artikulirane in povezane z 

jasnimi cilji. 

Priporočila evalvacije so tudi naslednja:  

 Več poudarka na netehnoloških in storitvenih inovacijah 

 Več prenosa inovacij v sistem javnih naročil 
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 Vključiti ukrepe usposabljanja skupin v bolj strateške perspektive 

razmišljanja. 

Strokovnjaki Technolopisa priporočajo izvajanje strateške vaje3 za 

ocenjevanje sprememb v delovnih mestih in spretnostih v podjetjih, ki 

vključujejo podjetja in akterje usposabljanja (vključno z univerzami, 

kompetentnimi centri, univerzami), da bi na pet let opredelili potrebe po 

delovnih mestih ter veščinah in spretnostih na strateških področjih 

dejavnosti grozdov, na podlagi teh bodočih nalog pa naj bi člani grozda 

sodelovali z institucijami za usposabljanje, da bi pravočasno prilagodili 

ponudbe za usposabljanje ali po potrebi vzpostavili nove, in da bolje 

opredelite ciljno občinstvo, na katerega so novi programi naslovljeni 

(denimo programi za zaposlene v podjetjih - prednostna naloga je, da iskalci 

zaposlitve preusmerijo usposabljanje za dostop do zaposlitve redkim 

poklicem, trenerje in učitelje). Pilotiranje projektov usposabljanja in 

zagotavljanje njihove strateške usmeritve s spremljanjem sistema 

ustreznih kazalnikov rezultatov in vplivov. 

 Več usklajevanja politike grozdov z ostalimi politikami 

 Zagotavljanje skladnosti z nacionalnim inovacijskim sistemom 

Technopolisova študija med pomanjkljivostmi spodbujanja grozdov 

omenja  

 sistem spremljanja in  

 pretok informacij 

Celovit sistem spremljanja, sestavljen iz serije kazalnikov, je bil razvit za 

spremljanje dosežkov, rezultatov in do neke mere vplivov politike grozdov4. 

Vendar pa v praksi, zlasti zaradi zapletenosti izvajanja politike, razdrobljene 

med različnimi upravami in akterji, povratne informacije in centralizacija 

informacij niso optimalni. Problematična je razdrobljenost spremljanja 

kazalnikov dejavnosti in vplivov med upravno enoto, centri za 

usposabljanje, mednarodno enoto in konkurenčnimi grozdi. Povratne 

informacije nosilcev projekta do grozdov na eni strani ter pretok informacij 

od funkcionalnih uprav in grozdov do upravne enote na drugi strani niso 

tekoči in sistematični. Z drugimi besedami, dve enoti, odgovorni za 

spremljanje (osrednja upravna enota in operativne enote vsakega grozda), 

sistematično ne prejemajo vseh informacij, ki bi jim omogočile učinkovito 

                                                           
3 To naj bi bil nek strateški razmislek, ki bi ga izvedli dodatno ob načrtovanju za lastne 

potrebe še širše na sektorski in regionalni oz. državni ravni in bi služil v informacijo vsem 

deležnikom v izobraževanju. 
4 Sklop kazalnikov ni javno dostopen. 
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izvajanje tega nadzora; prisotno je tudi pomanjkanje spodbud za 

informiranje o kazalnikih s strani lastnikov projektov in njihova 

centralizacija na ravni grozdov (zlasti ob koncu življenjskega cikla projekta, 

kar vpliva na spremljanje kazalnikov vpliva). Te težave vplivajo na podatke 

o kazalnikih in zanesljivost podatkov, zlasti v zvezi z ustvarjanjem 

/vzdrževanjem delovnih mest. Pomanjkljivosti v sistemu spremljanja in 

omejen pretok informacij so prisotne tako na znotraj grozdov kakor med 

grozdi.  

Nadalje študija med pomanjkljivosti omenja:  

 Dolžino postopkov označevanja in sklepanja pogodb ter  

 administrativne stroške sistema kot glavne ovire udeležbe in 

nemotenega izvajanja grozdnih projektov.  

Za projektna sredstva velja, da postopek med vložitvijo pisma o nameri 

(december N leto) in pogodbo (najpozneje do začetka maja N + 2 leta) in 

začetkom projekta in prilivom sredstev lahko traja skoraj eno leto in pol.  

 Nizko participacijo MSP; Večjo participacijo MSP pripisuje 

pomanjkanju časa in sredstev.  

 

1.7 Implikacije za SRIP:  
 

  Kontinuiteta grozdov kot bistvenega elementa inovacijskega 

sistema ter njihovo in sistematično spremljanje in ZGODNJE 

VREDNOTENJE, ki vključuje interno nacionalno in mednarodno 

presojo 

Iniciativa grozdov se ohranja v dolgem obdobju, nenehno pa dobiva nove 

razsežnosti in omogoča opazovanje učinkov in izboljšav v daljšem obdobju.  

Spreminjane instrumentov, (poleg tega, da se spreminjajo enote 

opazovanja) dodatno otežuje vrednotenje učinkov in identifikacijo 

problemov. Grozdi so kot iniciativa prešli temeljito vrednotenje tako znotraj 

Valonije, Belgije, kakor tudi s strani zunanjih institucij (Technopolis). 

Zgodnje odkrivanje pozitivnih učinkov in problemov je vodilo v 

izboljševanje instrumenta in odpravljanje napak, zmanjševanje spodbud za 

manj uspešnih grozdov. Za SRIP je primerjava (kljub omejitvam zaradi 

specifik) kazalnikov možna med posameznimi SRIPI, ni mogoče primerjave 

med regijami, saj gre za nacionalne mreže. Omejena je tudi primerljivost 

s preteklimi instrumenti (centri odličnosti, grozdi ipd.), vendar jo je 

smiselno omogočiti – torej ohraniti kak kazalec vrednotenja, ki se je 
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uporabljal v preteklih oblikah mreženja. Nadalje je med akterji v SRIP 

smiselno preverjati izkušnje s preteklim mreženjem, še posebej pri vidikih 

sposobnosti upravljanja mrež in inovacijskega sodelovanja (ki se običajno 

gradijo počasi in bodo predvidoma zelo različne tako med SRIPi, kakor med 

akterji posameznega SRIPa. Nujna je nacionalna ekipa za vrednotenja (ki 

razume kontekst instrumenta), nacionalna metodologija, pa naj vključuje 

elemente, da se instrument lahko po benchmark metodi umesti v evropski 

prostor. 

 Vrednotenje vključuje veliko število metod, veliko 

kvalitativnega opazovanja ter kvantitativno in kvalitativno 

spremljanje vključenih in nevključenih podjetij (kontrolna 

skupina)  

Kakovostno merjenje učinkov je omogočeno šele v daljšem obdobju in 

ocene naj bi vključevale razliko med učinki v instrument vključenih podjetij 

in tistimi, ki niso. Ob uvajanju novega instrumenta so torej možnosti 

kvantitativnega spremljanja omejene, večja teža je podana na opazovanju 

spreminjanja sodelovanja in organizacijskih procesov ter mehanizmov 

učenja, manj pa samem procesu inoviranje in raziskovanja. Ker 

zagotavljajo, da so ocene posameznih grozdov zaupne narave, razvijajo 

večjo raven zaupanja v poročanju, in so evalvacije dejansko ključno orodje 

izboljšav. 

Ker so SRIP nov instrument je med vrednotenjem potrebno zaznati hitrost 

posodabljanja strategij v SRIP, saj se prepočasen odziv na spremembe v 

okolju in odsotnost popravljanja in jasnega komuniciranja strategij med 

člane lahko pokaže kot ključna ovira pri doseganju ciljev. Pomembno je 

spremljanje fluktuacije članov in zunanjega sodelovanja.  

Evalvacija SRIPov kot novih ukrepov naj raje zajema manjše število 

(robustnejših) kazalcev na večjih vzorcih, kot podrobnejšo evaluacijo na 

majhnih vzorcih (ali celo brez kontrolnih skupin). Vključuje naj se popis 

mednarodnega sodelovanja oz. sodelovanja z zunanjimi partnerji v procesih 

inoviranja in vstopov na tuje trge. 

 

 Obstoječe metodologije in področja vrednotenja (nabor 

spremenljivk)  

Obstaja že več razvitih metodologij vrednotenja, ki se stalno dopolnjujejo 

in so prosto dostopne le članom mrež. Povsod jih lokalno prilagajajo in 

upoštevajo ne le nacionalne, temveč tudi regionalne specifike (obstoječe 

strukture, kakovost javnih storitev, itd.). V evalvaciji Valonije so podrobneje 
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analizirana področja strukture grozdov in mrež in njihovega razvoja v 

zadnjem letu, financiranja, upravljanja in strategije, interakcij z drugimi 

pomembnimi deležniki, klima in pogoji dela ter rezultatov in učinkov grozda. 

Evalvacije izpostavljajo pomanjkljivosti zaradi razdrobljenega pridobivanja 

podatkov (številnih različnih virov) ter sistema pretoka informacij o 

kazalnikih (rednost pretoka informacij o učinkih doseganju rezultatov 

znotraj grozda, med sodelujoče partnerje in širše v regiji). Za vrednotenje 

SRIP je smiselno upoštevati ugotovitve preteklih vrednotenj in je potrebno 

najti kompromis med številom kazalnikov in tudi deležnikov, med katerimi 

sistem informiranja redno poteka, obravnavati pa je potrebno tudi 

pomembne inovacijske akterje izven SRIP. V naboru kazalnikov je smiselna 

navezava na kazalnike, ki so bili uporabljeni v preteklosti.  

 Vrednotenje posrednih učinkov 

Velik nabor metod in udeleženih akterjev v evalvaciji je omogočal tudi 

zavedanje o posrednih učinkih in oceno posrednih učinkov (spreminjanje 

praks, učenje, učinki prelivanja, itd.), ki jih tako Valonija kakor Belgija 

uspešno komunicira kot primer dobre prakse v EU, kar veča prepoznavnost 

regije(privlačnost za tuje vlagatelje) in valonskih podjetij. Za SRIP in 

strateška partnerstva je na podlagi izkušenj grozdov v EU državah 

utemeljeno predpostavljati, da bodo njihovi napori in aktivnosti gotovo 

dosegli tudi nečlane SRIPov in vplivali na njihovo R&R vedenje 

(prepoznavnost slovenskih podjetij in Slovenije, dvigovanje kompetenc, 

itd.). Posredne učinke je smiselno preverjati s kvalitativno analizo ne le med 

člani SRIP, temveč tudi v GIZ, večjih podjetjih ali R&R institucijah, ki v 

SRIPe niso vstopila. Kot sestavni del evalvacije in post evalvacijskih 

aktivnosti bi izpostavila nujnost komuniciranja dobrih praks in izvirnih 

modelov znotraj SRIP, med SRIPi in na ravni države, v okviru EU in tudi v 

materialih za izobraževanje in akademskih tekstih (izdelava učbeniških 

primerov iz lastnih praks in njihova mednarodna diseminacija).  
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2 ANALIZA METODOLOGIJE VREDNOTENJA V IZBRANIH EU 

DRŽAVAH (dr. Boštjan Udovič) 

 

2.1 Uvod 

Iskanje podatkov o metodologiji ocenjevanja projektov, ki so podobni SRIP, 

je bilo v osnovi izjemno zapleteno, kajti le redke nacionalne institucije imajo 

takšne dokumente objavljene na spletu. Običajno so dokumenti 

ocenjevanja vezani le na vprašanje vhodnih podatkov, manjka pa 

ocenjevanje glede izročkov (outputov), kar pomeni, da je evalvacija 

metodologij še bolj zapletena, kot bi se dalo oceniti na prvi pogled. 

Druga težava, s katero smo se soočili, je bila nedostopnost metodologij. Kar 

nekaj strokovnjakov s področja RRI, ki smo jih povprašali, če bi nas lahko 

napotili na javno objavljene podatke oz. bi nam posredovali obstoječe 

metodologije ocenjevanja, je izpostavilo, da so metodologije ocenjevanja 

običajno interne ali celo tajne in posledično niso javno razkrite. Ne glede na 

to, pa so določeni kolegi iz RRI krogov v EU izpostavili, tri značilnosti, ki jih 

po njihovem mnenju in poznavanju vsebujejo metodologije ocenjevanja: 

(a) izpolnjevanje zastavljenih ciljev, (b) kvantitativni in kvalitativni kazalci 

in (c) odprtost do informacij med in po izvedbi projekta.  

Glede zastavljenih ciljev lahko ugotovimo, da – na podlagi dostopnih 

podatkov – evalvacije temeljijo predvsem na skladnosti z razpisom. To 

pomeni, da so projekti evalvirani dvostopenjsko; najprej obstaja evalvacija 

ob razpisu, tj., če projekt ustreza razpisnim pogojem, potem pa obstaja t. 

i. monitoring (t. i. vmesna evalvacija), ki pa bi ga morali bolj kot evalvacijo 

razumeti kot spremljanje in udejanjanje zastavljenih ciljev.5 Pri tem pa je 

treba poudariti, da je ta monitoring namenjen predvsem spremljanju 

uspešnosti ukrepa in se torej vrši na makro ravni. Na podlagi dostopnih 

podatkov skorajda ni mogoče vedeti, če obstajajo tudi mikro evalvacije oz. 

monitoringi, ki merijo uspešnost posameznega prijavitelja. 

Vprašanje, ki se odpira, ko vzpostavljamo vprašanje evalvacijske 

metodologije, je vprašanje fizične meritve kvantitativnih in splošne meritve 

kvalitativnih kazalcev. Pri kvantitativnih kazalcih so v poštev vzete 

predvsem splošne statistike, na podlagi katerih se merijo uspešnosti 

posameznih projektov, kot npr. TTOs ali grozdi. Med te kazalce sodijo 

predvsem kazalci življenjske dobe, števila zaposlenih, prijav patentov, 

licenciranje, izložna podjetja (spin-offs) ipd. (Cartaxo in Godinho, 2017). Te 

vrednosti se kvantitativno ali povprečijo ali pa predstavljajo kumulativno. 

                                                           
5 Eden tipičnih takih primerov je evalvacija grozdov na Danskem: https://ufm.dk/forskning-og-
innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-
virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/resultater-og-analyse. 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/resultater-og-analyse
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/resultater-og-analyse
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/resultater-og-analyse
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Ker gre tudi v teh primerih za evalvacijo instrumentov in ne posameznih 

projektov, tudi tukaj ni jasno, kako lahko določimo, če je bil projekt 

uspešen. Nekateri so poudarili, da je glavno merilo uspešnosti projekta 

življenjska doba in rast zaposlitev, pri čemer smo sami skeptični do tega, 

saj je treba pri življenjski dobi analizirati življenjsko dobo predvsem po 

koncu financiranja; kar se rasti zaposlitev tiče, pa je to lahko hitro 

manipulativno. Kvantitativni podatki so tako sicer dobrodošli, a ključna je 

njihova kritična analiza (Bučar et al., 2014). Na drugi strani pa se vedno 

postavlja vprašanje, kako ravnati s kvalitativnimi podatki, kakšna je njihova 

vrednost, predvsem pa, kako jih razviti v jasno evalvacijsko shemo. Tu so 

raziskovalci običajno bolj skeptični, ker kvalitativnih učinkov ne morejo 

zmeriti, sočasno pa je zaradi kompleksnosti sodobnih NIS kvalitativne 

učinke lažje ugotoviti oz. jih ovrednotiti.  

Eden takih primerov, kjer so kvalitativni kazalci imeli prednost pred 

kvantitativnimi, je nizozemska študija razvitosti/analize vrhunskih 

sektorjev.6 

Ta metodologija postavlja v središče osem kriterijev, na podlagi katerih bi 

morali meriti uspešnost inovativnih ukrepov: (1) inovativno podjetništvo, 

(2) razvoj znanja, (3) izmenjava znanja, (4) usmerjenost k inovacijam, 

raziskovanju, tržnih priložnosti, (5) oblikovanje tržnih priložnosti, (6) 

mobilizacija finančnega kapitala, (7) mobilizacija človeškega kapitala, (8) 

sposobnost izvajanja procesov/priprave izdelkov (Jannsen et al., 2016: 17–

24). Po mnenju omenjenih raziskovalcev je teh osem kazalnikov mogoče 

ovrednotiti s pomočjo dveh metod: analize primarnih in sekundarnih virov 

(letnih poročil, drugih poročil, analiz ipd.) ter poglobljenih polstrukturiranih 

intervjujev. Kot ugotavljajo Jannsen et al. (2016: 24) lahko z analizo 

primarnih in sekundarnih virov dobimo vpogled v organizacijsko strukturo, 

vizijo in možnosti za razvoj (sodelovanja), intervjuji pa lahko dajo vpogled 

v bolj natančne podatke glede udejanjanja pričakovanj in vizije. Da pa bi 

do tega prišli morajo raziskovalci, ki vrednotijo učinke, intervjuje opraviti 

križno, tj. z vsemi vpletenimi akterji v določenem projektu/programu. 

Tretje vprašanje, ki se pojavlja znotraj evalvacij, pa je, kako koristne so 

lahko evalvacije z vidika odprtosti do informacij o projektih med in po 

izvedbi projekta. Npr. analiza Cartaxa in Godinha (2017) upošteva kot 

kazalnik npr. število prijavljenih patentov, nič pa ni jasno, kakšen je izplen 

iz tega oz. koliko patentov, ki so bili prijavljeni, se je nato dokončno 

registriralo pri EPO. Če torej želimo vrednotiti učinkovitost, bi morale 

evalvacije biti vodene ex ante, mid term in seveda ex post. Tako bi lahko 

                                                           
6 Delno je ta metodologija predstavljena v Jannsen (2016): 
https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/janssen_rfwp_69.pdf. 

https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/janssen_rfwp_69.pdf
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evalvatorji lažje vzpostavili enotno metodologijo za merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti ukrepov. 

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj poudarkov iz dostopnih 

metodologij/evalvacijskih ocenjevanj, ki smo jih uspeli pridobiti: 

 

2.2 HRVAŠKA 

Leta 2013 so na Hrvaškem opravili analizo delovanja instrumenta grozdov.7 

Evalvacija bi morala potekati znotraj projekta IPA2007/HR/16IPO/001- 

020601, točke 2.9. To je pomenilo, da naj bi evalvirali tri pilotske grozde. 

Kljub temu se je skupina evalvatorjev odločila, da evalvacijo razširi na več 

grozdov, kot jih je bilo določenih v pogodbi. Na koncu je bilo skupno 

evalviranih 27 grozdov, katerih značilnosti so bile: (a) različno področje in 

narava delovanja, (b) različen čas trajanja. 

 

Grozde, ki so jih evalvirali, so razdelili v 5 skupin: (1) avtomobilski sektor, 

(2) lesno-predelovalni sektor, (3) prehranski sektor, (4) sektor novih 

tehnologij in (5) drugi grozdi. V sektorju »drugi« so bile vključene panoge 

turizma, tekstilstva, prevozništva, gradnje ladij, notranjega oblikovanja ipd. 

V tabeli 1 prikazujemo strukturo respondentov: 

 

Tabela 1: Struktura respondentov 

 Povabljeni k 

sodelovanju 

Sprejeli 

sodelovanje 

Izvedena 

anketa 

Pozneje 

odjavili 

sodelovanje 

Avtomobilski 

sektor 

5 5 4 1 

Lesno-

predelovalni 

sektor 

4 3 3  

Prehranski 

sektor 

7 7 7  

Nove 

tehnologije 

5 4 4  

Drugo 9 8 6 2 

Vir: Maxwell Stamp, 2013, str. 5. 

                                                           
7 Dostopno na: 
https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/IPA%20IIIC/Podr%C5%A1ka%20ra
zvoju%20klastera/15.Izvje%C5%A1taj%20o%20benchmarkingu%20klastera.pdf.  

https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/IPA%20IIIC/Podr%C5%A1ka%20razvoju%20klastera/15.Izvje%C5%A1taj%20o%20benchmarkingu%20klastera.pdf
https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/IPA%20IIIC/Podr%C5%A1ka%20razvoju%20klastera/15.Izvje%C5%A1taj%20o%20benchmarkingu%20klastera.pdf
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Evalvacijo so sestavili na podlagi šestih stebrov/dimenzij, tj. (1) 

struktura/organizacija grozda, (2) upravljanje grozda, (3) Razvojna 

strategija grozda, (4) Financiranje grozda, (5) Storitve grozda in (6) 

razumevanje o delovanju grozda. Teh šest kategorij so preverjali s pomočjo 

vprašalnika, ki ga je sestavljalo 26 vprašanj/trditev. Na te trditve so 

odgovarjali posamezni člani menedžmenta v grozdu, kar pomeni, da je šlo 

za samoevalvacijo uspešnosti delovanja grozda. Samoocena je izhajala iz 

lestvice od 1 do 10, pri čemer je 1 označevala nedoseganje ciljev, 10 pa 

popolno doseganje ciljev (gl. Maxwell Stamp, priloga). Ko so oblikovali 

povprečno oceno, so nato to pretvorili v odstotke ter te odstotke prikazali 

tabelarično in grafično. 

Na koncu evalvacije evalvatorji podajajo nekaj priporočil, kako razviti 

instrument grozdov tudi naprej. Po mnenju evalvatorjev je treba instrument 

grozdov razvijati v smeri strateškega razmisleka in planiranja pri 

oblikovanju grozdov. Tu je treba še posebej nameniti pozornost kadrovskim 

rešitvam. 

 

2.3 MOLDAVIJA 

Leta 2014 je Moldavija izdala razpis za inkubatorje, kjer so bili – poleg 

običajnih kriterijev za izbor – med kriteriji tudi: 1) podatki o številu 

zaposlenih v organizaciji, (2) opis obstoječe raziskovalne infrastrukture, (3) 

opis predvidenih dejavnosti, načrtovane rezultate, načrt pridobivanja 

investicij, (4) načrt upravljanja parka/inkubatorja, (5) SWOT analiza in 

navedbo tveganj ter njihovega blaženja, (5) ocena izdatkov na letni ravni 

za delovanje parka/inkubatorja.8 Metodologija ocenjevanja ni javno 

dostopna. 

Komentar: Kriteriji, ki jih je postavil razpis omogočajo predvsem 

kvalitativno oceno, zato lahko predvidevamo, da je bila ocena v prvi vrsti 

kvalitativna, ki pa je bila potem pretvorjena v številčno oceno. Kljub temu 

opozarjamo, da je to naše predvidevanje, saj potrditve uradno ni mogoče 

dobiti. 

 

2.4 FRANCIJA 

Leta 2012 je Technopolis izvedel analizo za francoske Kompetenčne centre 

(KOCE). Analiza je obsegala 71 KOCE-jev, ki so ta naziv dobili med leti 2004 

in 2007. V tem obdobju so KOCE dobili 1,5 milijarde € za svoje delovanje, 

                                                           
8 Dostopno na: http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/concursul-de-crearea-a-unui-incubator-
de-inovare-%C3%AEn-mun.-chi%C8%99in%C4%83u.html. 

http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/concursul-de-crearea-a-unui-incubator-de-inovare-%C3%AEn-mun.-chi%C8%99in%C4%83u.html
http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/concursul-de-crearea-a-unui-incubator-de-inovare-%C3%AEn-mun.-chi%C8%99in%C4%83u.html
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od tega: 840 milijonov € namenjenih v proračunu za KOCE, 500 milijonov 

€ iz javnih in zasebnih virov in 160 milijonov € iz davčnih olajšav. Iz tega 

denarja je bilo v obdobju 2005 do 2008 financiranih več kot 1000 R&D 

projektov, prijavljenih s strani podjetij in visokošolskega sektorja. 

Ugotovitve evalvacije so bile sledeče 

*39 KOCE je popolnoma uresničilo zadane cilje; 

*19 KOCE je zadane cilje deloma uresničilo, največji zaostanek pri 

uresničevanju ciljev se je pokazal na področjih oblikovanja strategije, 

upravljanja in vodenja; 

*13 KOCE ni doseglo zadanih ciljev, zato jih je vlada pozvala k njihovemu 

preoblikovanju. 

Glede na poročilo, je metodologija evalvacije temeljila predvsem na 

kvalitativni evalvaciji delovanja KOCE.9 Evalvacija je bila izvedena 

dvonivojsko, in sicer sinhrono. Prvi/makro nivo evalvacije je temeljil na 

poglobljenih polstrukturiranih intervjujih s predstavniki ministrstev in 

agencij, 15 intervjujev je bilo opravljenih s predstavniki inštitutov in centrov 

za razvoj in usposabljanje, opravljenih pa je bilo tudi kar nekaj intervjujev 

z regionalnimi in lokalnimi akterji. V celoti je bilo opravljenih 80 intervjujev 

z več kot 175 institucionalnimi akterji. 

Drugo raven evalvacije so predstavljali študijski obiski, ki so trajali dan in 

pol oz. 2 dni in so se odvijali v različnih grozdih. Znotraj teh grozdov so 

potekali intervjuji s člani uprave, ekipe grozda in delom članov grozda. Vseh 

takih obiskov je bilo 67. Poleg tega so člani ekspertne skupine zbrali in 

analizirali delovanje in uspešnost posameznega grozda na podlagi pisnih 

virov. Izvedena je bila tudi spletna anketa med člani posameznih grozdov. 

Vse skupaj je tako vzorec obsegal 71 grozdov, analiza pa je bila izvedena v 

2,5 mesecih. 

Priporočila (izbrana) iz evalvacije: 

*podaljšati ročnost delovanja KOCE iz treh let na 8 let, kar bo omogočilo 

nov cikel delovanja, še posebej na področjih, ki terjajo daljše časovno 

obdobje; 

*okrepiti je treba robustnost financiranja, ki naj bo dolgoročno, predvsem 

pa naj temelji na dopolnjujočnosti javnih in zasebnih virov; 

 

                                                           
9 Dostopno na: http://competitivite.gouv.fr/l-evaluation-de-la-2e-phase/le-rapport-complet-de-l-
evaluation-888.html. 

http://competitivite.gouv.fr/l-evaluation-de-la-2e-phase/le-rapport-complet-de-l-evaluation-888.html
http://competitivite.gouv.fr/l-evaluation-de-la-2e-phase/le-rapport-complet-de-l-evaluation-888.html
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Komentar: Metodološki pristop Technopolisa je prvenstveno temeljil na 

podatkih, ki so bili pridobljeni kot primarni viri, znotraj kvalitativne 

metodologije. Kljub temu so se odločili za kombinacijo različnih kvalitativnih 

metod, s čimer so želeli doseči karseda celovito evalvacijo instrumenta. Z 

evalvacijo na makro in mikro ravni so uspeli analizirati instrument kot 

celoto, pa tudi posamezne KOCE-je. Presečna množica ugotovitev jim je 

tako omogočila razumeti, prednosti in slabosti instrumenta kot celote, pa 

tudi prednosti in slabosti posameznih KOCE-jev. 

 

2.5 MADŽARSKA 

Na Madžarskem je nacionalna agencija pred časom objavila razpise za 

grozde. V najavi tega razpisa je navedla, da se bo oblikovala metodologija 

ocenjevanja razpisanih shem, ki neposredno vplivajo na grozde. Žal ta 

metodologija, če sploh obstaja, ni javno dostopna.10 

Leta 2016 je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo metodologijo ocenjevanja 

prijav za vzpostavitev/akreditacijo grozdov.11  

Pogoji za kandidiranje na razpisu so bili: 

1) Nobeden član grozda nima večine v menedžmentu grozda (MG); 

2) MG, ki je prijavitelj, vodi grozd že vsaj eno leto pred prijavo na 

razpis; 

3) Grozd ima objavljeno večjezično spletno stran z relevantnimi 

informacijami o njihovem delovanju, storitvah, članstvu itd.; 

4) MG niso člani drugih grozdov; 

5) MG mora dokazati, da je vsaj 80 % članov grozda plačalo članarino 

v grozdu; 

6) Grozd lahko izkaže svojo dejavnost vsaj za tri leta nazaj; 

7) Grozd ima vsaj 20 članov, vsaj 15 od teh mora biti članov grozda 

vsaj 2 leti; 

8) Nobeden članov grozda ne more biti član več kot 2 akreditiranih 

grozdov; 

9)  Delež MSP naj bi bil v grozdu več kot 75 %; 

10) Dodana vrednost MSP p.c. naj bi v povprečju 

presegala 10,000 €. 

 

 

                                                           
10 Dostopno na: 
http://www.klaszterfejlesztes.hu/content.php?cid=cont_4ffc4e93a46377.36499107. 
11 Dostopno na: 
http://www.klaszterfejlesztes.hu/content/cont_4ffdb63e693227.48747265/hungarian_cluster_accr
editation_model_2016.pdf. 

http://www.klaszterfejlesztes.hu/content.php?cid=cont_4ffc4e93a46377.36499107
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Za grozde, ki so se želeli reakreditirati, pa so veljali še naslednji kriteriji: 

-vsaj ena mednarodna prijava na mednarodni razpis od pridobitve prve 

akreditacije; 

-prisotnost grozda na vsaj eni mednarodni razstavi, sejmu, delavnici (od 

pridobitve prve akreditacije); 

-izvedba vsaj enega inovacijskega projekta s strani članov grozda, ki je 

prinesel vsaj 160,000 € neto (od pridobitve prve akreditacije); 

 

Skladno z razpisom, bi grozdi, ki bi želeli dobiti državno subvencijo, morali: 

-vzpostaviti strategijo/akcijski načrt skladno z zahtevami razpisa; 

-doseči kumulativno vsaj 50 točk; za tiste grozde, ki 'obnavljajo' 

akreditacijo je meja 60 točk; 

-v vsaki kategoriji je treba doseči vsaj 1 točko. 

Celotna metodologija ocenjevanja je v prilogi (originalno objavljena kot tč. 

II). 

 

2.6 DANSKA 

Na Danskem je bilo izvedenih že več evalvacij instrumentov. Zadnjo 

evalvacijo je izvedlo dansko Ministrstvo za šolstvo in raziskave, v 

sodelovanju z danskimi regijami. Izvedena je bila 2016, objavljena pa 2017. 

V njej so preučevali poslovne učinke grozdov in omrežij v letu 2016. Namen 

študije je bil oceniti različne učinke danskih omrežij in storitev, ki so jih 

ponujali grozdi, na rast prihodkov, zagotavljanje inovacijskih spretnosti in 

znanj, ki vodijo k razvoju novih proizvodov, storitev in / ali poslovnih 

modelov. Poleg tega je raziskava merila tudi omrežje in 

pomembnost grozdov za ustvarjanje partnerskih odnosov znotraj grozda. 

Raziskava je bila izvedena elektronsko; vprašalnik je bil poslan 3700 

akterjem iz 42 različnih grozdov. Na vprašalnik je odgovorilo 888 članov 

grozda. Vprašalnik je bil dokaj kompleksen, temeljil je predvsem na 

nominalnih spremenljivkah in je bil namenjen samoevalvaciji uspešnosti 

grozda.12 

Pisarne za prenos tehnologije (TTO), ki jih financira? Danska spremlja 

redno, na letni ravni. Tu gre za klasično kvantitativno analizo, kjer se 

analizira, koliko je bilo novih patentnih prijav, licenc, koliko je bilo spin-off 

podjetij ipd. Zadnji podatki iz te evalvacije so za leto 2015.13  

                                                           
12 Dostopno na: https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/virksomhedseffekter-af-klynger-og-

netvaerk-2016.pdf. 
13 Dostopno na: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-
analyser/kommercialiseringsstatistik (in tudi druga leta).  

https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/virksomhedseffekter-af-klynger-og-netvaerk-2016.pdf
https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/virksomhedseffekter-af-klynger-og-netvaerk-2016.pdf
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/kommercialiseringsstatistik
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/kommercialiseringsstatistik
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Poleg naštetih poročil, pa obstaja na Danskem tudi kar nekaj evalvacij, ki 

so pripravljene skladno z željami naročnika. Ena takih evalvacij je 

ocenjevala sodelovanje univerz s poslovnih sektorjem.14 Evalvacija 

sodelovanja je bila narejena na 8 danskih univerzah, z metodo 

polstrukturiranega globinskega intervjuja. Intervju je potekal s fokusnimi 

skupinami, in sicer uro in pol. Fokusne skupine je sestavljal predstavnik 

vodstva, predstavnik za poslovno sodelovanje in predstavnik akademskega 

osebja. Pred pripravo na intervjuje so evalvatorji natančno analizirali 

dostopna javna letna poročila o sodelovanju univerz z 

zasebnim/inovacijskim sektorjem.  
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2.7 PRILOGA  

I. Cooperation inside the cluster - 20 points 

1. Track-record of the cluster 

Number of years passed since the 

foundation of the cluster on the submission 

date. 

 

7 points 

 x < 4 years 0 points 

 4 ≤ x < 6 years  3 points 

 6 ≤ x < 8 years  5 points 

 8 ≤ x < 12 years  6 points 

 x ≤ 12 years  7 points 

2. Activity of the cluster 

Number of cluster events and meetings 

organized by the CMO with minimum 5 

participating members per event in the past 

2 years prior to the submission. 

(general assembly is not taken into 

account) 

 

8 points 

 x < 7 pcs  0 points 

 7 db ≤ x < 9 pcs  3 points 

 9 db ≤ x < 11 pcs  5 points 

 x ≥ 11 pcs  8 points 

3. Press and media activities 

Number of press and media releases 

referring to cluster activities (printed and 

electronic with the exception of the cluster’s 

and cluster members’ website) in the 

past 12 months.15 

5 points 

 x ≤ 6 pcs  0 points 

 6 db ≤ x < 11 pcs  3 points 

 x ≥ 11 pcs  5 points 

II. Cluster management and the composition of the cluster- 30 

points 

4. Stability of the CMO 

Number of years passed since the current 

CMO has started to manage the 

6 points 

                                                           
15 More media releases with the same topic have to be counted as one. (Media releases published 
both in printed and electronic media parallel can be counted separately). 
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cluster on the submission date. 

 x < 2 years 0 points 

 2 ≤ x < 4 years 2 points 

 4 ≤ x < years 4 points 

 x ≥ 6 years 6 points 

5.  Costs paid for the membership 

Costs paid by the cluster members to the 

CMO for the operation of the cluster in 

the past 1 year prior to the submission. 

7 points 

 x < 25.000 HUF 0 points 

 25.000 Ft ≤ x < 75.000 HUF 3 points 

 75.000 Ft ≤ x < 150.000 HUF 5 points 

 x ≥ 150.000 HUF 7 points 

6.  Stability of the membership 

Ratio of those members who have their 

membership at least for 3 years on the 

submission date. 

7 points 

 x < 30%  0 points 

 30% ≤ x < 50%  3 points 

 50% ≤ x < 60%  5 points 

 x ≥ 60% 7  7 points 

7.  Concentration of the members 

At least 50% of all members have their seat 

in the same or neighbouring county 

as the CMO. 

4 points 

 No 0 points 

 Yes 4 points 

8.  Service portfolio of the CMO 

Does the CMO provide/willing to provide at 

least 1 from the following services: 

 incubation 

 mentoring 

 coordination of dual training 

 suppliers programme 

6 points 

 No 0 points 

 Yes (at least one) 6 points 

III. International focus of the cluster- 24 points 

9.  Participation in international projects 

Number of supported international projects 

of the CMO and cluster members 

6 points 
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during the 2007- 2013 or 2014- 2020 

programming period (Horizon2020, 

COSME, INTERREG, International Visegrad 

Fund, Danube Transnational 

Programme, CENTRAL EUROPE 2020, CIP, 

FP7, South East Europe 

Programme 2007-13, Central Europe 

Programme 2007-13, Cross-border 

Cooperation 

Programme) 

 x = 0 pcs  0 points 

 x = 1 pcs  4 points 

 x ≥ 2 pcs 6 points 

10. Export potential 

Ratio of export-oriented SMEs to all cluster 

member SMEs. (The export sales 

revenue has to be min. 5% of the total net 

sales revenue.) 

6 points 

 x < 15%  0 points 

 15% ≤ x < 25%  2 points 

 25% ≤ x < 40% 4 points 

 x ≥ 40% 6 points 

11. International activities 

Number of international events, business 

meetings with the joint representation 

of at least 2 cluster members in the past 2 

years prior to the submission. The 

representing members have to participate 

as exhibitors, presenters). 

6 

points 

 x < 4 pcs  0 points 

 4 db ≤ x < 7 pcs  3 points 

 x ≥ 7 pcs 6 points 

12. International quality labelling 

Does the cluster dispose any cluster label of 

ESCA on the submission date? 

6 

points 

 no  0 points 

 no, but the cluster disposed any ESCA label 

in the past 3 years prior to the submission 

3 points 

 yes 6 points 

Innovation potential and performance - 26 points 
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13.  Market oriented innovation 

Number of those cluster projects (self- 

funded or state- funded) which have 

generated at least EUR 160.000 in the past 

5 years prior to the submission. 

8 

points 

 State funded innovation_ _EU co-financing 

program, national co-financing 

program) 

 

 x = 0 pcs  0 points 

 x= 1 pcs  4 points 

 x = 2 pcs  6 points 

 x ≥ 3 pcs 8 points 

 Self- funded innovation (without state 

subsidy) 

 

 x = 0 pcs 0 points 0 points 

 x ≥ 1 pcs 8 points 

14.  R&D&I activity of members 

Ratio of those member companies which 

have implemented at least 1 R&D&I 

project (self- funded or state- funded) since 

2007 to all member companies. 

7 

points 

 x < 10%  0 points 

 10% ≤ x < 20%  3 points 

 20% ≤ x < 40%  5 points 

 x ≥ 40% 7 points 

15. Number of intellectual property rights 

(IPR) 

Number of IPRs owned by the SME 

members of the cluster, with the exception 

of 

trademarks. 

6 

points 

 x < 4  0 points 

 4 ≤ x < 6  1 points 

 6 ≤ x < 9 3 3 points 

 x ≥ 9 6 points 

16.  Co-operation with higher education 

institutions (HEI) and research 

institutes 

Does the cluster have at least 1 HEI or 

research institute as a member at least 

5 

points 



30 
 

for one year on the submission date? 

 No 0 points 

 Yes 5 points 

Vir: Akreditacijski model za ocenjevanje grozdov (2016). 
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3 Evalvacija različnih iniciativ grozdov (Dr. Metka Stare) 

 

3.1 Uvod 

Evropska komisija ima dolgo zgodovino spodbujanja grozdov z različnimi 

mehanizmi in je preko DG Enterprise and Industry financira/la različne 

pobude v podporo delovanju grozdov (European Cluster Iniciatives-ECI). V 

prvo kategorijo sodijo pobude, ki so usmerjene v izboljšanje delovanja 

evropskih grozdov in v podporo sodelovanja pri razvoju politik spodbujanja 

grozdov; druga kategorija spodbud se osredotoča na vlogo grozdov pri 

podpori nastajajočim industrijam, novim pristopom za krepitev upravljanja 

grozdov in pospeševanju mednarodnega sodelovanja grozdov in vključenih 

podjetij16. 

Upoštevajoč empirične raziskave, ki so pokazale, da je internacionalizacija 

glavno gonilo inovacij in s tem konkurenčnosti podjetij, je Evropska komisija 

ocenila, da je odličnost grozdov predpogoj za sodelovanje znotraj 

grozdov, med grozdi in za njihovo internacionalizacijo. Skladno s tem 

je v obdobju 2009 - 2012 objavila razpise za več iniciativ z dveh prioritetnih 

področij: 

A. Upravljanje za odličnost grozdov  

B. Spodbujanje internacionalizacije grozdov 

V ti dve pobudi so bili vključeni grozdi iz držav EU in EFTA. Evalvacijo, ki je 

potekala v letih 2013 in 2014, je za DG Enterprise and Industry opravil 

konzorcij treh inštitucij (Technopolis Group, EY in VVA) (EC, 2014).  

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve evalvacije učinkov delovanja 

dveh iniciativ in ob tem poudarjamo, da so jih izvajale že vzpostavljene 

strukture – grozdi, v okviru katerih so akterji medsebojno že sodelovali. 

Po našem mnenju so nekatere ugotovitve relevantne tudi za delovanje 

SRIPov, ki so nova oblika povezovanja akterjev za povečanje 

konkurenčnosti, vendar pa akterji še nimajo izkušenj medsebojnega 

sodelovanja v okviru strukture kot je SRIP. Zaradi tega menimo, da bodo 

akterji potrebovali določen čas, da vzpostavijo kulturo sodelovanja in 

medsebojnega zaupanja, ki bo osnova za učinkovito medsebojno 

sodelovanje. 

 

                                                           
16 V grozde so vključena podjetja vseh velikosti, vendar je poudarek na malih in srednjevelikih 
podjetjih (MSP). 
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Izvajalci evalvacije so izpostavili naslednje splošne ugotovitve, 

upoštevajoč dejstvo, da je bilo izvajanje obeh pobud v nekaterih grozdih še 

v teku: 

 Ker sta bili pobudi primarno usmerjeni na krepitev uspešnosti grozdov 

glede odličnosti in internacionalizacije, ni razumno pričakovati 

merljivih učinkov odličnosti grozdov na MSP (npr. prihodek, 

zaposlenost…), ki bi bili direktni vpliv grozdov, saj na to vlivajo še 

drugi dejavniki; v splošnem je vpliv grozdov na MSP posreden in 

neoprijemljiv; 

 učinek na posredne koristnike grozdov, torej na MSP se lahko meri 

samo na daljši rok - tako glede doseženih rezultatov kot pričakovanih 

učinkov za naprej;  

 zato so evalvatorji predlagali, da se merijo samo percepcije MSP glede 

kakovosti podpornih storitev grozda; 

 ECI imajo oprijemljive koristi za udeležene grozde in omejen vpliv na 

sofisticiranost in vrsto storitev za MSP.  

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

Tako kot so pokazale slovenske evalvacije različnih spodbujevalnih 

mehanizmov za sodelovanje med podjetji ter med podjetji in raziskovalno 

sfero tudi zgornja evalvacija kaže, da je možno pričakovati bolj 

oprijemljive rezultate šele na daljši rok, zlasti za podjetja, kjer učinki niso 

nujno samo posledica delovanja spodbujevalnih mehanizmov.  

 

3.2 Evalvacija struktur upravljanja v poslovnih modelih grozdov 

Ni bilo predmet evalvacije, saj sta bila oba tipa pobud (odličnost grozdov in 

njihova internacionalizacija) namenjena različnim, že obstoječim grozdom, 

ki so bili vzpostavljeni v preteklosti (z različno dolžino obstoja). 

 

3.3 Način delovanja in izvajanja tipičnih storitev 

A. Upravljanje za odličnost grozdov – motiv za izvajanje te pobude 

je bila ocena, da v grozdih primanjkuje usposobljenih, profesionalnih 

upravljalcev, kar kaže, da je bila ta pobuda osredotočenost na 

grozd in samo posredno na MSP. Izvajale so se naslednje aktivnosti: 

- Vzpostavitev enotnega nabora indikatorjev za spremljanje 

upravljanja za odličnost grozdov z uporabo benchmarkinga 

(ESCA,2017); 

- Razvoj sistema označevanja kakovosti za profesionalno 

upravljanje grozdov; 
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- Razvoj sheme “train the trainers”, ki naj bi izboljšala veščine in 

zmogljivosti upravljalcev grozdov. 

 

B. Spodbujanje internacionalizacije kot ključnega področja 

spodbujanja razvoja grozdov in ustvarjanja priložnosti za MSP 

preko izvajanja naslednjih aktivnosti: 

- Spodbujanje sodelovanja med grozdi z izmenjavo mnenj, 

razvojem in testiranjem dobrih praks pri podpori inovativnim MSP; 

- Podpora transnacionalnemu sodelovanju sektorskih grozdov;  

- Razvoj skupnih strategij internacionalizacije med evropskimi 

grozdi na sektorski ravni, ki bodo koristne za MSP; oblikovanje 

strateških povezav med grozdi za skupni nastop na mednarodnih 

trgih; 

- Oblikovanje skupne platforma grozdov. 

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

Veščine in zmogljivosti upravljalcev SRIPov so eden ključnih elementov 

za uspešnost in učinkovitost pri povezovanju akterjev in koordinacijo 

skupnih aktivnosti članov. Sprotno in transparentno komuniciranje 

upravljalcev s člani in dialog z njimi zmanjšuje možnosti trenj in tveganj 

za učinkovitost skupnih projektov. 

Z ozirom na majhnost domačega trga in hiter tehnološki napredek je 

internacionalizacija že v štartu vgrajena v delovanje SRPIov, saj je 

opredeljena kot ena ključnih funkcij SRIPov. Izkušnje evropske iniciative 

za spodbujanje internacionalizacije so lahko koristne tako za razvoj samih 

SRIPov kot tudi akterjev, ki so vključeni. 

 

3.4 Način evalvacije obeh pobud na nivoju grozdov ter njihovega 

vpliva na vključevanje podjetij 

Za izvedbo evalvacije je bil najprej razvit sistem indikatorjev, ki naj bi 

pomagali pri identifikaciji vpliva obeh pobud (Appendix A to the final 

evaluation report- poseben pdf.dokument): po eni strani na grozde in po 

drugi na MSP v grozdih. Nekatere indikatorje je že v začetku predlagala EK, 

dodatne so predlagali evalvatorji.  

 

Ad A) Upravljanje za odličnost grozdov: 

Indikatorji za grozde: 

- rezultati (output): npr. število grozdov, ki so uporabili benchmarking tool 

- vplivi (outcome): npr. število grozdov, ki so dosegli Zlato oznako 
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Indikatorji za MSP: 

- rezultati (output): npr. število MSP, ki so uporabili vse storitve 

grozda 

- vplivi (outcome): ker je težko pričakovati vpliv na MSP v krajšem obdobju, 

so evalvatorji predlagali merjenje percepcije MSP glede podpore s strani 

grozdov (npr. število MSP, ki so ocenili, da so od grozdov dobili boljše 

podporne storitve) 

Ad B) Spodbujanje internacionalizacije grozdov 

Indikatorji za grozde: 

- rezultati (output): npr. število grozdov, ki so sodelovali na 

matchmaking misijah v tujini in število vzpostavljenih kontaktov; 

- vplivi (outcome): npr. število grozdov, ki so sklenili nove pogodbe s 

partnerji ali število načrtovanih / podpisanih pogodb grozdov za sodelovanje 

v tujini. 

Indikatorji za MSP: 

- rezultati (output): npr. število MSP posameznega grozda, ki so sodelovala 

na matchmaking misijah v tujini; 

- vplivi (outcome): delež MSP, ki so vstopila na nove trge, povečala izvoz, 

sklenila R&D sodelovanje v tujini kot posledica iniciative za spodbujanje 

internacionalizacije grozdov. 

Metodologija evalvacije je temeljila na: 

- pregledu literature; 

- intervjujih s koordinatorji grozdov in partnerji; grozdi, ki niso bili 

direktno vključeni; nacionalnimi koordinatorji programa grozdov in 

eksperti s področja grozdov; 

- analizi vprašalnikov, ki so bili poslani grozdom in podjetjem, ki so 

bili vključeni v obe pobudi in grozdom, ki niso bili vključeni17; 

- delavnica z udeleženci, ki je obravnavala prve rezultate;  

- ocena učinkov vpliva na grozde in na sodelujoča MSP z uporabo 

študij primera. 

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

Vnaprej je potrebno natančno opredeliti indikatorje, ki bodo predmet 

spremljanja in evalvacije 

                                                           
17 Odzivnost grozdov je bila dobra, vzorec podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik pa premajhen za 
njegovo reprezentativnost in splošne ugotovitve. 
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Vprašalniki so bili poslani podjetjem, ki so bila preko grozdov vključena v 

obe pobudi kot tudi podobnim podjetjem, ki so bila vključena v grozdih, 

ki niso sodelovali v teh pobudah 

Vključenost v anketo tistih podjetij, ki sicer izvajajo enake aktivnosti, 

vendar se razlikujejo po tem ali so člani vključenih/nevključenih grozdov 

je relevantna za SRIPe, lahko omogoči boljšo oceno vpliva delovanja v 

okviru SRIPa na njihove raziskovalno-inovacijske in poslovne rezultate.  

 

Evalvacija je vključevala oceno učinkov: 

a) prvega reda:  

odličnost in učinkovitost grozdov pri podpori MSP in pri razvoju 

mednarodnega sodelovanja grozdov. Ugotovitve kažejo na naslednje 

učinke za grozde: 

- izboljšanje veščin, zmogljivosti in znanja upravljalcev grozdov; 

- skupno razumevanje o dobrem upravljanju grozdov in 

dolgoročnem razvoju; 

- izboljšanje prepoznavnosti in profila grozdov z uveljavitvijo 

benchmarkinga in označevanjem kakovosti grozdov (bronasta in 

zlata medalja); 

- izboljšanje zmogljivosti mreženja med grozdi; 

- vzajemno učenje, izmenjava izkušenj ter uvajanje skupnih 

standardov z drugimi evropskimi grozdi; 

- spoznavanje novih partnerjev in kontaktov v tujini; 

- povečanje prepoznavnosti evropskih grozdov in krepitev zaupanja 

v mednarodne trge. 

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

Evalvacija kaže na raznovrstne učinke spodbujanja odličnosti grozdov 

preko izvajanja benchmarkinga, zlasti izboljšanja veščin in znanja 

upravljalcev ter prepoznavnosti grozdov doma in v tujini. Vse se nanašajo 

na kvalitativno oceno. 

 

b) Učinki drugega reda:  

Vpliv na podporne storitve grozdov njihovim MSP  

Podporne storitve so bile klasificirane v 3 tipe glede na njihov prispevek k: 

a) poslovni uspešnosti, b) mreženju in sodelovanju ter c) 

internacionalizaciji.  

Anketirani so bili tako upravitelji grozdov kot predstavniki podjetij.  
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Po mnenju anketiranih upraviteljev grozdov (tistih, ki so bili vključeni v 

ECI in tistih, ki niso bili) so bili rezultati naslednji: 

- visok delež grozdov je ocenil, da so bile njihove storitve relevantne 

za MSP preko izboljšanega znanja o poslovnih priložnostih in 

mednarodnih trgih; dostopa do novega znanja, R&I kompetenc; 

dostopa do novih trgov; 

- še bolj ugodni so po njihovi oceni vplivi glede internacionalizacije in 

prepoznavnosti tistih MSP, ki so bili vključeni v grozde ECI pobude v 

primerjavi s tistimi MSP, ki so bili v drugih grozdih. Učinki se nanašajo 

na povečanje prepoznavnosti na nacionalni, evropski in 

mednarodni ravni; izboljšanje poznavanja priložnosti na mednarodnih 

trgih; večje zavedanje MSP o pomenu internacionalizacije za razvoj; 

boljši dostop do novih trgov; 

- delež grozdov, ki podjetjem nudijo podporne storitve glede 

internacionalizacije je nižji kot delež tistih, ki nudijo storitve 

povezane s poslovno uspešnostjo ter storitve mreženja in 

sodelovanja; 

- učinek na podjetja je odvisen od zmogljivosti podjetij, da izkoristijo 

storitve grozdov;  

- internacionalizacija grozdov je v celoti prinesla več rezultatov in 

učinkov, ker je bila usmerjena tako na grozde kot MSP. 

Po mnenju anketiranih MSP so bili rezultati naslednji*: 

- več kot polovica intervjuvanih MSP je ocenila, da so zaradi 

sodelovanja v grozdih izboljšali uspešnost; 

- 70% MSP meni, da je sodelovanje v grozdih vplivalo na njihove 

aktivnosti povezane z internacionalizacijo. 

* Upoštevajoč, da je na anketo glede relevantnosti podpornih storitev 

odgovorilo manjše število MSP, je težko sklepati na bolj splošne ugotovitve.  

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

Pričakovati je, bodo percepcije in izkušnje akterjev v SRIPih različne, zato 

je potrebno za evalvacijo učinkov zagotoviti reprezentativne vzorce 

posameznih skupin (podjetij glede na velikost; raziskovalno-razvojnih 

institucij; drugih akterjev). 

Prav tako je potrebno upoštevati, da je učinek na podjetja odvisen od 

njihovih zmogljivosti, da izkoristijo podporne storitve SRIPov ter 

priložnosti povezovanja in mreženja z drugimi akterji.  
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3.5 Temeljni problemi, s katerimi so se soočali grozdi 

Upravljalci grozdov in sodelujoča podjetja so izpostavili splošne in specifične 

probleme pri uresničevanju EPG pobud: 

Splošni problemi – mnenja upravljalcev grozdov in MSP: 

 veliko administrativno breme poročanja (prevečkrat) in togost 

proračuna; 

 pomanjkanje oz. nedorečenost strateškega planiranja aktivnosti, ki 

jih bodo grozdi izvajali npr. glede izobraževanja, saj MSP o tem niso 

bili vnaprej seznanjeni in niso rezervirali sredstev; 

 pomanjkanje fleksibilnosti - med implementacijo pilotnih projektov so 

se pojavile nove ideje, ki niso mogle biti vključene v te projekte; 

Specifični problemi: 

Vidik upravljalcev grozdov glede pomanjkljivosti grozdov:  

 preveč splošni in premalo osredotočeni; 

 prevelik poudarek na regijah z najmanj razvito politiko spodbujanja 

grozdov; 

 premajhna izmenjava izkušenj grozdov v različnih državah. 

Vidik MSP - pomanjkljivosti v zvezi z delovanjem grozdov za MSP: 

 dostop do financiranja nezadosten: npr. zagotovitev sredstev za 

plačilo članarine za grozde, semenski kapital, sofinanciranje udeležbe 

na matchmaking dogodkih med finančnimi institucijami in podjetji; 

 internacionalizacija: uporaba predstavništev velikih podjetij iz grozda 

za MSP tega grozda, sofinanciranje udeležbe na najpomembnejših 

sektorskih dogodkih; 

 podpora strateškemu upravljanju MSP, zagotavljanje storitev 

evalvacije tehnologij; storitve glede novih tehnologij in razvoj novih 

proizvodov; 

 matchmaking med MSP in R&D glede podpore prvim za udeležbo v 

večjih evropskih R&D projektih; 

 boljša komunikacija informacij glede programov financiranja; 

izmenjava dobrih praks med grozdi glede podpornih storitev; 

 pomanjkanje časa je ključni aspekt za MSP- udeležijo se samo 

dogodkov, ki imajo točno določen fokus, da lahko MSP od njih 

pričakujejo konkretno dodano vrednost.  

RELEVANTNOST ZA SRIPe 

Veliko omenjenih težav je relevantnih za delovanje SRIPov, vendar 

izpostavljamo le nekatere 
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- problem so-financiranja za MSP za bolj aktivno udeležbo v nekaterih 

aktivnostih;  

- nezadostna fleksibilnost v delovanju lahko onemogoči uresničevanje 

inovativnih idej, ki so se pojavile zaradi hitrega tehnološkega napredka 

na nekem področju, vendar niso bile predvidene v Akcijskih načrtih;  

-administrativno breme poročanja predvsem za MSP; 

- MSP se zaradi omejenih človeških kapacitet lahko udeležujejo samo 

fokusiranih dogodkov, od katerih lahko pričakujejo konkretno dodano 

vrednost 

 

3.5 Evalvacija na makroekonomski ravni (izbor in merjenje 

različnih kazalnikov razvojne in inovacijske uspešnosti)  

Ni na razpolago. 
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4 Metodologija vrednotenja v okviru finske tehnološke agencije 

TEKES s posebnim poudarkom na vrednotenju TEKES 

programov, kot glavnega mehanizma spodbujanja finskega 

tehnološkega čudeža (Dr. Aleš Mihelič) 

 

4.1 Na kratko o Tekes - finska agencija za financiranje inovacij 

Javni sektor je odgovoren za številne proizvode in storitve, ki koristijo 

nacionalnemu gospodarstvu in družbi na splošno. Cilj javnih vlaganj v 

raziskave, razvoj in inovacije ter drugi ukrepi, ki izboljšujejo nacionalno 

inovacijsko okolje, je povečati blaginjo v celotni družbi. Finska to strategijo 

že več kot 20 let uspešno izvaja s svojo tehnološko agencijo Tekes. 

 

Tekes je glavna javna organizacija za financiranje raziskav, razvoja in 

inovacij na Finskem. Tekes financira obsežne inovacijske dejavnosti v 

raziskovalnih skupnostih, industriji in storitvenem sektorju ter zlasti 

spodbuja projekte sodelovanja in projektov visokih tveganj. Sedanja 

strategija podjetja Tekes daje močan poudarek na v rast usmerjenih malih 

in srednje velikih podjetij - MSP. 

 

Tekes uporablja programe za dodeljevanje financiranja, mreženja in 

strokovnih storitev na področjih, ki so pomembna za podjetja in družbo. 

Tekes programi so prispevali k spremembam finskega inovacijskega okolja 

več kot dvajset let. 

Za Finsko je tudi izrednega pomena tudi ovrednotenje javnih intervencij in 

na podlagi tega vrednotenja usmerjati nadaljnji razvoj mehanizmov, 

predvsem pa smeri in področij, v katere naj se usmerjajo javna razvojna 

sredstva.  

Z ovrednotenjem vpliva inovacijskih dejavnosti in uporabe meritev lahko 

tako ugotovimo koristi, ki jih imajo podjetja in raziskovalne organizacije, ki 

prejemajo javna sredstva za RRI, pa tudi zadevni poslovni in raziskovalni 

sektor kot celoto in nacionalno gospodarstvo. Te vrste ocenjevanja so vedno 

bolj pomembne, saj zahteve po učinkovitosti, določeni za javno 

financiranje, postajajo strožje. Poleg tega se pri oblikovanju in razvoju 

inovacijskih politik v večji meri uporabljajo ugotovitve teh vrednotenj, pa 

tudi napovedi in projekcije. 

 

Tekes sistematično razvija dejavnosti spremljanja in vrednotenja v zadnjih 

desetletjih. Petinsedemdeset vrednotenj in analiz rezultatov in vplivov 

dejavnosti Tekes je bilo izvedenih od leta 2000. Sem spadajo ocene 
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programov Tekes, tematske ocene vplivov in različni storitev in 

instrumentov, ki jih uporablja Tekes. 

 

Vrednotenje financiranja Tekes temelji na modelu celostnega vpliva. Ta 

model opisuje, kako se ustvari učinek financiranja Tekes in kako ga je 

mogoče videti pri financiranih projektih, samih rezultatih projekta in ter na 

koncu vpliv le-teh na ravni industrij ter gospodarstva in družbe, kot celote.  

4.2 Metode vrednotenja in cilji 

 

Model vrednotenja Tekesovega financiranja je tesno povezan z 

implementacijo in ter strateškem planskem procesu (tehnološko 

predvidevanje, strategija itd.). Temelji na celovitem/ holističnem 

večravenskem večdimenzionalnem pristopu, ki temelji na generičnem 

modelu učinka. Ta model je zasnovan tako, da se ukvarja z inherentnimi 

prispevki in težavami v zvezi z vzročno zvezo, povezanih z javnim 

financiranjem raziskav in razvoja ter inovacijskih dejavnosti. 

 

Model vpliva temelji na teoriji dodatnosti in opredeljuje štiri različne ravni 

učinka:  

(1) vhodna dodatnost - input additionality, t.j. kakšen je vpliv javnega 

financiranja na zasebne naložbe v raziskave in razvoj;  

(2) vedenjska dodatnost - behavioural additionality, t.j. kakšen je učinek 

javnega financiranja na zasnovo raziskovalnih in razvojnih projektov 

(stopnja ambicije, kakovost raziskav in razvoja, sodelovanje in mreženje, 

kompetence itd. 

(3) rezultatska dodatnost - output additionality, t.j. kakšen je učinek 

javnega financiranja na rezultate in rezultate financiranih projektov R & R; 

in  

(4) socialno-ekonomski vpliv - socio-economic impact, tj. kakšen je vpliv 

javnega financiranja na konkurenčnost, gospodarsko rast, družbo in okolje. 

 

Osnova za vrednotenje je model učinka, ki omogoča identifikacijo in 

preverjanje ustreznih mehanizmov vpliva, tj. vzročnosti med temi štirimi 

stopnjami: kakšni so ustrezni instrumenti financiranja in kako jih je treba 

izvajati (sheme, programi itd.), da bi povečali zasebne naložbe v raziskave 

in razvoj (dodatna vhodna dodatnost), kar bi vodilo do boljše kakovosti 

raziskav in razvoja z večjimi učinki na drugih področjih – spill-over 

(vedenjska dodatnost), kar bi vodilo k bolj inovativnim proizvodom, 
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storitvam in poslovnim dejavnostim (rezultatska dodatnost) in sčasoma 

vodila k boljši konkurenčnosti, gospodarska rast in inovativne rešitve za 

družbene izzive (socialno-ekonomski vpliv). 

Vrednotenje financiranja raziskav in razvoja ter inovacij z več cilji/učinki in 

več različnimi, pogosto sektorsko značilnimi učinki zahteva uporabo več 

med seboj dopolnjujočih se metod. Nekatere od njih so kvalitativne in 

močno temeljijo na podatkih. Vendar pa še posebej poglobljeno učenje o 

vplivnih mehanizmih zahteva tudi kvalitativne metode. Poglabljanje tega 

razumevanja zahteva tudi nenehen razvoj novih metod, zato je Tekes vlagal 

sredstva tudi v financiranje neodvisnih raziskav za oceno učinka. 

Vrednotenje ima dva enako pomembna cilja: 

(1) preveriti dejanski vpliv financiranja raziskav in razvoja ter 

inovacij, in 

(2) da se olajša učenje in poglobljeno razumevanje tega, kako se 

ta učinek ustvarja in kako se lahko izboljša bodisi s preoblikovanjem 

obstoječih instrumentov in podpornih ukrepov, bodisi z oblikovanjem 

novih.  

 

Medtem ko je prvi postal vse bolj pomemben, da bi pokazal vrednost 

financiranja raziskav in razvoja ter inovacij, Tekes daje še večji pomen 

slednjemu. Učenje in poglobljeno razumevanje sta ključna za ugotavljanje, 

kje in kako lahko financiranje raziskav in razvoja ter inovacij omogočita 

največji možni učinek, s čimer se omogoči potrebno preusmeritev ali celo 

zmanjšanje sredstev, potrebnih za dosego zaželenih ciljev. 

 

 

4.3 Vrednotenje na Tekesu 

 

Tekesov pristop k vrednotenju je bil razvit v zadnjih 20 letih in temelji na 

izkušnjah na stotine vrednotenj. Ta vključujejo vrednotenja, ki jih izvaja 

Tekes ter zunanja ocenjevanja ter raziskave učinka. Funkcija notranjega 

ocenjevanja je v Tekesu neodvisna od dejavnosti financiranja in je 

odgovorna za razporejanje, splošno zasnovo in spremljanje vrednotenj. To 

vključuje izbiro neodvisnih zunanjih ocenjevalcev, ki se izvaja z odprtim in 

preglednim razpisnim postopkom. Strateški poudarek ocenjevanja temelji 

na strategiji Tekes in pogodbi o uspešnosti z Ministrstvom za zaposlovanje 

in gospodarstvo. 

 

Dejavnosti ocenjevanja Tekes - v skladu z modelom učinka - segajo od 

predhodne ocene do naknadnih vrednotenj ter od posameznih projektov in 
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upravičencev do programov in tematske analize celotnega portfelja 

projektov. Vrednotenje vključuje naslednje ključne elemente: 

(1)  predhodno (ex-ante), spremljanje in naknadno (ex-post) vrednotenje 

posameznih projektov,  

(2)  predhodna (ex-ante), vmesno (mid-term)in naknadna (ex-post) 

vrednotenja programov,  

(3)  letna tematska vrednotenja,  

(4)  načrtovana in naročena vrednotenja neodvisnih organanizaciji in  

(5)  raziskave o oceni učinka. 

 

Predhodno (ex-ante) vrednotenje se osredotoča na oceno zmožnosti uspeha 

projektov, programov in instrumentov, t.j. zakaj bi jih bilo treba financirati 

in kakšen je pričakovani učinek, če se financirajo. 

  

Spremljanje se osredotoča na zbiranje dokazov, ki kažejo, da se pričakovani 

učinek lahko uresniči in da ex-ante utemeljitev za financiranje projekta ali 

programa ostaja veljavna. Naknadno (ex-post) vrednotenje se osredotoča 

na preverjanje vpliva (kolikor je mogoče preveriti kmalu po tem, ko se 

projekti ali programi končajo, saj lahko v mnogih primerih komercialni 

uspeh zahteva precej več časa) in poglobljeno razumevanje, kateri 

mehanizmi učinka delujejo in kako, in kateri niso delovali, kot je bilo 

pričakovano in zakaj. 

 

Vrednotenje raziskovalnih in razvojnih projektov pomeni hkrati tudi 

ovrednotenje splošnih ciljev agencije Tekes. Ker so cilji večdimenzionalni 

(R&R ima malo vrednosti samo po sebi, se vrednost ustvarja z uporabo, tj. 

preko inovacij) in na več ravneh (čeprav model vpliva obravnava ta izziv), 

to pomeni, da je za obravnavanje teh ciljev potrebna mešanica več ukrepov 

R&R (programe, sheme, instrumenti itd.). Da bi videli, kako ti različni ukrepi 

v kombinaciji lahko dosegajo splošne cilje, Tekes začenja tudi tematska 

vrednotenja. Ta poskušajo preveriti in prikazati, kako lahko celoten obseg 

Tekesovih ukrepov (v nekaterih primerih v kombinaciji z drugimi javnimi 

ukrepi) ustvari želeni učinek na posameznem tematskem področju. 

 

Dejavnosti ocenjevanja Tekes so odprte in pregledne. Zunanji in neodvisni 

ocenjevalci so izbrani na podlagi javnega razpisa. Objavljena so vsa 

ocenjevalna poročila. Podatke Tekes zbira med ex-ante, vmesnim in ex-

post spremljanjem. Na voljo pa so tudi vse ocene, vključno z neodvisnimi 

raziskavami in vrednotenji, ki so jih naročili neodvisni organi. 
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4.4 Model vpliva – temelj za vse dejavnosti vrednotenja 

 

Tekes model vpliva temelji na principu dodatnosti (additionality). Za opis 

večkratnih učinkov javnih investicij RDI model zajema vhodno, vedenjsko 

in rezultatsko dodatnost ter morebitne vplive na celotno gospodarstvo in 

družbo. 

 

Poslanstvo Tekesa je ustvariti trajnostni gospodarski, socialni in okoljski 

razvoj in blaginjo. Tekes financira pionirske projekte RDI, ki so usmerjeni v 

preboje. Z drugimi besedami, financiranje Tekesa je namenjeno projektom, 

ki dolgoročno ustvarjajo največje koristi za gospodarstvo in družbo. 

Pričakovani učinki so odvisni od teme, ki jo je treba oceniti, vendar jih je 

mogoče klasificirati po vrsti dodatnosti. 

 

Naložbe (vhodna dodatnost) 

Glavno vprašanje je, če javna sredstva za raziskave in razvoj prispevajo k 

vložkom raziskav in razvoja s strani podjetij ali če v celoti ali le delno 

prevzamejo takšne vložke). Vhodna dodatnost se zgodi, ko en evro javnih 

sredstev, ki jih financira R & D, v proračunu upravičenca povroči investicijo 

vsaj enega dodatnega evra. Veliko raziskav je bilo izvedenih o vplivu 

javnega financiranja raziskav in razvoja na zasebne naložbe v raziskave in 

razvoj. Večina nacionalnih in mednarodnih študij o financiranju podjetja 

Tekes je jasno pokazala, da namesto izrinjanja podjetniških naložb v 

raziskave in razvoj, javna sredstva spodbujajo povečanje vlaganj podjetij v 

raziskave in razvoj. 

 

Dejavnosti (vedenjska dodatnost) 

Naslednji korak kaže, kako izdatki za raziskave in razvoj spremenijo 

vedenje podjetja v želeno smer (npr. Nove metode dela, sodelovanje in 

mreženje). Glavno ocenjevalno vprašanje je, kako je javno financiranje RDI 

spremenilo nadaljnje obnašanje upravičenca v želeno smer, npr. nove 

delovne metode, možnosti sodelovanja in mreženja. 

Ugotovljeno je bilo, da financiranje Tekes vpliva ne samo na količino, 

temveč tudi na kakovost naložb podjetij v RRI. Vrste raziskovalnih in 

razvojnih projektov, ki so jih sprožila podjetja, in način njihovega izvajanja 

vplivajo na kakovost, kot je kasneje prikazano v praktičnih primerih pri 

drugačnem naknadnem vrednotenju, ki se izvaja kot tekoča praksa. Namen 

financiranja Tekes je spodbuditi podjetja, da z višjo stopnjo tveganja 

predstavijo bolj ambiciozne projekte raziskav in razvoja ter povečajo 

kakovost in količino sodelovanja in dejavnosti RDI na splošno. 
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Izhodni in neposredni učinki (rezultatska dodatnost) 

Tekes pričakuje, da bo javno financiranje raziskav in razvoja pozitivno 

vplivalo na rezultate raziskovalnih in razvojnih projektov v podjetjih. Zato 

se končno tudi izboljšajo rezultati podjetij in njihova poslovna uspešnost. 

Končni učinek je prikazan kot poslovni uspeh. 

Pri vrednotenju je treba analizirati izide, ki so lahko v obliki publikacij, 

patentov, licenc ali novih izdelkov, storitev in procesov. Omenjeni rezultati 

vplivajo na produktivnost podjetja, vendar sama po sebi niso glavni cilj. V 

več študijah je bilo ugotovljeno, da je poslovna uspešnost podjetij (merjena 

kot prodaja ali promet) rezultat teh novih izdelkov, postopkov ali storitev. 

Vpliv na družbo in gospodarstvo 

Kot dolgoročni cilj se ocenjuje tudi, če naložbe v raziskave in razvoj vplivajo 

na rast usposobljenosti in človeškega kapitala v podjetjih in raziskovalnih 

organizacijah. Znanje in sposobnost določata uspeh podjetij in dolgoročno 

gospodarsko rast. Ker vlaganja v raziskave in razvoj povečujejo pristojnost 

in imajo stalni vpliv na poslovne modele, je pomemben tudi vpliv naložb v 

raziskave in razvoj na druga področja. 

Vplivi Tekesovih dejavnosti bi se morali razširiti na celotno gospodarstvo in 

družbo. To se lahko zgodi neposredno v obliki novih inovativnih proizvodov, 

storitev, procesov in metod, ki vodijo k izboljšanju konkurenčnosti in 

gospodarske rasti, pa tudi s proizvodnjo inovacij za reševanje različnih 

družbenih izzivov. Učinek je lahko tudi posredno posledica razlitja znanja in 

veščin ali prek povečanih kompetence. 

Te učinke je mogoče izmeriti iz treh vidikov: 

(1) izzivi in priložnosti, ki jih prinašajo ljudje in njihova blaginja; 

(2) gospodarska prenova in povečana produktivnost, ki sta jih ustvarila 

R & R in inovacije v sodelovanju podjetij in raziskovalnih organizacij; in  

(3) omejitve, izzivi in priložnosti, povezani z okoljem. Ko ti učinki 

okrepijo svoj vpliv, bodo imeli bolj očitne učinke na trgu. Zato prispevajo 

k mednarodni konkurenčnosti celotnega gospodarstva. 

 

Model skupaj z obstoječimi prednostnimi nalogami na področju inovacijske 

politike in opredelitvijo možnih prihodnjih političnih prednostnih nalog in 

potreb po znanju s pomočjo strateških obveščevalnih podatkov (kot so 

predvidevanje in drugo strategijsko delo v prihodnosti) predstavlja trdno 

podlago za vse dejavnosti vrednotenja in spremljanja . 
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4.5 Model vrednotenja - celovit večstopenjski večdimenzionalni 

pristop 

Preverjanje učinka financiranja Tekes je postalo bolj pomembno v zadnjih 

letih zaradi vse večjih potreb po učinkovitosti javnih sredstev za raziskave 

in razvoj ter inovacij. Druga enako pomembna naloga ocenjevanja je 

zagotoviti poglobljeno razumevanje mehanizmov, s pomočjo katerih se 

uresničuje učinek, s čimer se zagotovi potrebno znanje in razumevanje za 

izboljšanje obstoječih in oblikovanje novih finančnih instrumentov in drugih 

podpornih ukrepov. 

Vrednotenje in druge strateške obveščevalne službe (kot so predvidevanje) 

se aktivneje uporabljajo tudi kot orodja za načrtovanje in razvoj inovacijske 

politike. 

  

4.5.1 Predhodno vrednotenje 

Predhodno vrednotenje projektov R & R 

Vse projektne aplikacije ocenjuje projektna skupina, ki jo sestavljajo 3-4 

strokovnjaki iz Tekes. Vsaka ekipa mora imeti poslovno, tehnološko, 

finančno in znanje s področja podjetja. Skupina ocenjuje skupno vrednost 

stroškov in koristi (tveganja, izzivi, cilji, vrednost novosti, sodelovanje, 

trženje, izkoriščanje rezultatov) projekta. Vrednotenje prijave podjetja traja 

56 dni, t.j od trenutka, ko je stranka oddala vlogo, do trenutkan ko je bila 

objavljena odločitev o financiranju vloge.  

Naslednji vidiki so v postopku izbire ovrednoteni v skladu s smernicami za 

ocenjevanje Tekes projektov: 

• vpliv Tekesovega financiranja 

• inovacije in zmožnosti, ki bodo razvite v projektu; podjetja, ki sledijo 

raziskavam in razvoju (v skladu z modelom NABC (Need, Approach, 

Benefit, Competition) 

• finančne in človeške vire vlagatelja in omrežja z drugimi partnerji 

• posredni vplivi projekta. 

Predhodno vrednotenje programov 

Glavno orodje za opredelitev strateških smernic za financiranje sta notranja 

strategija Tekes na tematskih področjih. V tem delu se ideje zbirajo iz vseh 

ustreznih virov, vključno z interesnimi skupinami, ocenjevalnimi poročili 

itd., da bi opredelili glavne cilje financiranja. 
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To je tudi podlaga za načrtovanje novih programov. Načrtovanje se začne 

s kratkim opisom potreb, nadaljuje z notranjimi razpravami, ki vodijo v 

odločitev bodisi, da se zavrne ali odobri načrtovanje celovitega predloga 

programa. 

Predhodno vrednotenje programa je načrt, ki opisuje temeljni razlog za 

začetek programa. Programski načrt vsebuje opis ozadja, vizijo in 

potencialni vpliv ciljnega območja ter morebitne upravičencev oz. skupine 

le-teh, vizije, ciljev in metod, tveganja, sodelovanja, organizacije in virov 

ter komuniciranja. Vključuje tudi predhodni načrt ocenjevanja za program. 

Ko je programski načrt pripravljen, upravni odbor v Tekesu sprejme končno 

odločitev o uvedbi novega programa. 

Dokument o programskem načrtu (vključno s predhodnim načrtom 

ocenjevanja) deluje kot podlaga za podrobnejše načrtovanje izvedbe in 

načrtovanje vrednotenja programa. Program se lahko sčasoma oceni 

samostojno ali pa je predmet tematskega vrednotenja, ki lahko vključuje 

tudi druge programe in projekte. Glavni namen je oblikovati dejavnosti 

vrednotenja, povezane s programom, tako, da lahko zagotovijo najbolj 

relevanten vpogled in razumevanje uresničenega in pričakovanega 

prihodnjega vpliva programa glede na njegove ključne cilje. 

Spremljanje 

Po odločitvi o financiranju projektna skupina Tekes spremlja napredek 

vsakega projekta R & R. Spremljanje projekta vključuje vmesna poročila, ki 

jih predložijo upravičenci v času projekta. Če se projekt ne izvaja, kot je 

bilo načrtovano v vlogi, bo o njem poročano v vmesnem poročilu. V tem 

primeru vodje projektov iz Tekesa zahtevajo več informacij ter s 

stranko/podjetjem razpravljajo o tem, kako rešiti problem ali kako se lotiti 

nove priložnosti. 

Projekti so že v fazi ex-ante vrednotenja razvrščeni v tri skupine, in sicer: 

i) na projekte z visoko stopnjo tveganja,  

ii) na projekte s srednjo stopnjo tveganja in  

iii) na projekte brez tveganja.  

 

Dejavnosti spremljanja temeljijo na teh kategorijah, pri čemer se najbolj 

osredotoča na kategorijo visokega tveganja. Po zaključku projekta 

upravičenec predloži končno poročilo. Tri leta po zaključku projekta bo 

Tekes od upravičenca zahteval poročilo o ex-post učinkih projekta. 

Programski, tematski in ocenjevalni instrumenti lahko uporabijo podatke iz 

vmesnih, končnih in naknadnih poročil, ki jih predloži upravičenec. Pri 
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predhodnem vrednotenju in med spremljanjem ima Tekes dostop do 

informacij, ki jih zbirajo druge javne organizacije, kot so Finnvera, Finpro 

in regionalni centri ELY. 

PRIMER - Vmesna, končna in naknadna poročila o projektih (raziskave in 

razvoj ter inovacijski projekti) 

Vmesno poročilo 

• Spremembe v financiranju in izvedljivosti projekta 

• druge pomembne spremembe (če je potrebno) 

• informacije o projektu 

 napredek v zvezi s projektnim načrtom 

 sodelovanje in uporaba virov 

 morebitne težave in spremembe načrta projekta 

Končno poročilo 

• ocena prihodnjega prometa, izvoza in delovnih mest 

• Projektna vprašanja 

- cilji (doseženi, neuspešni) 

- rezultati (novi izdelki in storitve) 

- novo znanje in konkurenčnost 

- nov status na trgu 

- nove patente in druge pravice intelektualne lastnine: s 

- načrti komercializacije 

- povzetek rezultatov 

- povzetek uporabe 

 Poročilo o naknadni ex-post evalvaciji projekta 

• Kako so bili doseženi cilji? 

• Kako so bili cilji komercializacije doseženi? 

• Kako so storitve Tekes vplivale na projekt? 

• dosežki projekta: 

- Nova inovacija projekta 

- Nova storitvena inovativnost 
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- Nova inovacija procesov 

- Nove družbene inovacije 

- Nove okoljske inovacije 

• Rezultati projekta 

- Patenti 

- modeli uporabe 

- blagovne znamke 

- IPR- zaščita izdelkov 

- licence 

- Spinn-off 

- Novi modeli sodelovanja 

• Vplivi na znanje in inovacije 

• Vplivi na industrijske sektorje, vrednostne verige in vrednostna omrežja 

• Vplivi na družbene prelete 

• ocena prihodnjega prometa, izvoza in delovnih mest 

 

4.5.2 Naknadno vrednotenje 

Naknadne ex-post ocene Tekesa potekajo na naslednji način: 

Vrednotenja programa 

Programi se navadno ocenjujejo 6 mesecev po zaključku skupaj z 

drugimi programi, ki so bili zaključeni prej, in ciljajo na enake ali 

podobne cilje politike. 

Tematska področja:  

Tematsko vrednotenje, ki obravnava enega od glavnih ciljev Tekesov, 

se vsako leto obnavlja na osnovi vrtenja. Trenutno v novi strategiji 

Tekes obstajata dva glavna cilja, kar pomeni, da bo isti glavni cilj 

predmet vsakoletnega ocenjevanja vsako drugo leto. 

Vrednotenje instrumentov:  

Obstaja proces rotacije, tako da se vsako leto oceni en instrument. 
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Ocenjevalci so izbrani, na osnovi že opisanega. Podatki, uporabljeni pri 

ocenjevanju, so tudi navedeni v predhodnih poglavjih. Tekes ima neodvisno 

ocenjevalno enoto, ki spremlja vsa vrednotenja. Enota za ocenjevanje tesno 

sodeluje z Ministrstvom za zaposlovanje in gospodarstvo pri izbiri tematskih 

prednostnih nalog in osredotočanju vrednotenj. 

 

4.6 Postopek javnega naročanja in izbirni postopek za zunanja 

neodvisna ocenjevanja 

Tekes načrtuje razpis in ga objavi za pridobitev vrednotenja. Vsi javni 

razpisi so na voljo vsem ocenjevalcem in so podrobno opisani v javnem 

razpisu, objavljenem v javnem naročilu. Izbran je najugodnejši predlog, ki 

temelji na naslednjih merilih: kakovosti (timske veščine, izvedbeni načrt) in 

ceni. 

Ocenjevalci so običajno svetovalna podjetje ali raziskovalne organizacije, ki 

so vedno neodvisni od Tekes. 

Podroben evalvacijski načrt, vključno s pristopom, metodologijami in 

podatki, oblikuje ponudnik in je vključen v predlog. 

Vloga vsakega ključnega strokovnjaka in ocena njihove stopnje vključenosti 

(timske veščine) so predstavljeni v tabeli strokovnih znanj in spretnosti, ki 

je del povabila k oddaji ponudbe. Za vsako osebo, ki je vključena v 

evalvacijo, je potrebna tabela osebnih spretnosti. Informacije, ki jih vsebuje 

tabela, se bodo uporabljale samo, če se ponudbe primerjajo. Pri uporabi 

ocenjevanja bo upoštevana uporaba in vključevanje vrhunskih 

strokovnjakov pri ocenjevanju glede na njihovo delovno obremenitev. 

Primerjalna podkriterija spretnosti za osebo je lahko na primer: 

• znanje in strokovno znanje oseb v zvezi z mednarodnimi in finskimi 

inovacijskimi raziskavami in inovacijskimi sistemi ter inovacijsko 

politiko, 

• izkušnje pri izvajanju presoj vplivov inovacij, ki so primerljive z 

obsegom in zahtevami, opisanimi v razpisu, 

• široko strokovno znanje s področja človeškega kapitala, presežkov 

znanja in omrežij ter ciljnih sektorjev in njegovih akterjev. 

Ponudnik mora predložiti načrt izvajanja storitve. Navezati se mora na opis 

storitve v javnem razpisu ter na cilje in naloge, ki jih vsebuje. V ponudbi je 

treba navesti strošek dela. 

Načrt izvedbe je eno od izbirnih meril. Ponudnik mora pri svoji ponudbi 

priložiti opis metod, ki jih nameravajo uporabljati, in kako jih nameravajo 
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uporabiti za statistiko in druge podatke v svoji analizi. Načrt mora vsebovati 

vsaj naslednje točke: 

• okvir in pristope modela ocene učinka 

• opis postopkov in uporabljenih delovnih metod 

• kako bo delo organizirano in financirano: 

- delovni paketi in njihov urnik 

- prispevek članov skupine v vsakem delovnem paketu. 

Primerjalna podmerila načrta so, na primer: 

• Okvir in pristope modelov ocene učinka, načrtovani in izvedeni v 

načrtu, v primerjavi s cilji delovnih paketov pri naročilu, razporedu 

in prispevku članov skupine. 

• Uporabljene metode in ukrepi v primerjavi s cilji delovnih paketov 

pri naročanju. 

Preveri se primernost vsakega ponudnika. Ponudbe morajo upoštevati 

zahteve ponudb in finančne informacije ponudnika itd. 

 

4.7 PRIMER - Vrednotenje programov SymBio in NeoBio 

Tekes bo izbral ponudbo, ki je ekonomsko najugodnejša. Ponudbe se 

ovrednotijo z uporabo več primerjalnih kriterijev in uteži na naslednji način: 

1. Kriterij cene - 30% 

Priložiti je treba celotno tabelo cen. 

Ponudniki morajo izpolniti Tabelo cen, delovne obremenitve in dnevne 

stroške za zaposlene na podlagi najvišjih stroškov dela po izvedbenem 

načrtu, ki ga predlaga ponudnik. 

Ker bodo Tekes in izbrani dobavitelj med postopkom sodelovali, bodo 

nekateri ukrepi ali prednostne naloge, ki jih je predlagal dobavitelj, lahko 

medsebojno sporazumno nekoliko prilagodili, ko bo delo potekalo. Tako 

lahko naročila stanejo manj kot je najvišja cena, navedena v ponudbi, če je 

potrebno manj dela. Po drugi strani pa je tudi možno, da bo potrebno 

dodatno delo, v tem primeru se bo to dodatno delo zaračunalo na podlagi 

dnevnic, ki so navedene v Urniku cen. Dobavitelj bo zaračunal svoje storitve 

za nazaj glede na opravljeno delo, računi pa morajo biti natančno 

razčlenjeni glede vseh opravljenih del in morebitnih drugih stroškov. 



51 
 

V najvišjo ceno mora ponudnik vključiti vse potne stroške in statistično 

analizo ter delavnico ali druge enakovredne stroške. Tekes ponuja prostore 

za sestanke usmerjevalne skupine brezplačno. 

V primerjavi s cenami se uporablja naslednja formula: najnižja cena / cena 

ponudbe * 100. Primerjave cen so predstavljene v tabeli cen. 

2. Primerjalna ocena - 30% 

Na razpisu se vključi načrt vrednotenja. Temeljiti mora na opisu naročila v 

oddelku 2 ter ciljih in glavnih nalogah poročila, ki so navedene v 

nadaljevanju. Načrt vsebuje vsaj naslednje: 

• okvir in perspektiva vrednotenja 

• metode, ki jih je treba uporabiti, delovne prakse, orodja in urnik 

• organizacija, delovna obremenitev in dodeljevanje sredstev (člani 

skupine in njihove delovne obremenitve morajo biti v skladu s tabelo 

cen. 

 Primerjalni podkriteriji ocenjevalnega načrta: 

•celovitost načrta vrednotenja (okvir, postopek ocenjevanja, obseg, 

perspektiva) v zvezi s cilji javnega naročanja (razpis, oddelek 2) 

• metode in orodja, izbrana za vrednotenje glede na cilje ocenjevanja 

• organizacija dela (delovni paketi, urnik, prispevek članov tima) 

Vsak podkriterij ima enako težo. Primerjava kakovosti v vsakem 

podkriteriju je: 

Tekes oceni vsak kriterij od 0-5 (0 = popolnoma neustrezen, 1 = slab, 2 = 

zmeren, 3 = precej dober, 4 = dober, 5 = odličen). 

Po merjenju kakovosti z 0-5 točkami se točke ponderirajo glede na tehtane 

vrednosti. Utežene točke so povzete in vsota je spremenjena na lestvico od 

0 do 100 po formuli: ocena rezultata / najboljši rezultat * 100. 

3. Osebnostne kompetence - 40% 

Ponudnik mora navesti podatke o osebah in kako so izpolnjena merila v 

oceni kompetenc. 

Minimalne zahteve za ekipo 

• Ponudnik predlaga ekipo z najmanj tremi člani. 

• Oseba, ki je odgovorna za ekipo in opravlja storitev (in tako imenuje 

na razpisu), mora imeti najmanj pet let izkušenj, povezanih z 
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ocenjevanjem in presojo vplivov na inovacije in / ali diplomo na 

predmetnem področju. 

• Vsaj dva (2) člani tima morajo imeti odlične izkušnje z izvajanjem 

ocene in analize vpliva projektov inovacijskega okolja, ki ustrezajo 

obsegu in zahtevam, opisanim v razpisu. 

• Vsaj en (1) član ekipe mora imeti široko poznavanje (npr. študij, 

projekt, sodelovanje, zaposlenost, poznavanje preko omrežja/ uporabe 

omrežij itd.), sodelovanje s biokemijskimi in / ali biotehnološkimi 

podjetji . 

• Ker je večina gradiva, uporabljenega pri ocenjevanju, v finščini, mora 

znati vsaj dva (2) člana ekipe odlično finski in angleški jezik. 

Primerjalni podkriteriji timskih veščin: 

 Znanje/Izkušnje in teoretična strokovnost iz metod vrednotenja 

 izkušnje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v biosektorju in načinu, 

na katerega je uporabljajo v biotehnoloških podjetjih 

 širša seznanjenost z delovanjem finskega in mednarodnega 

inovacijskega okolja, procesov in/ali raziskav. 

Vsak podkriterij ima enako težo 

Tekes oceni vsak kriterij od 0-5 (0 = popolnoma neustrezen odziv, 1 = slab, 

2 = zmeren, 3 = precej dober, 4 = dober, 5 = odličen). Po merjenju 

kakovosti z 0-5 točkami se točke ponderirajo glede na tehtane vrednosti. 

Utežene točke so povzete in vsota je spremenjena na lestvico od 0 do 100 

po formuli: ponudba rezultat / najboljši rezultat * 100. 

Ponudbi je treba priložiti življenjepis za vsako udeleženo osebo. 

 

4.8 Zbiranje podatkov 

Tekes zbira podatke o vsakem financiranem R & R projektu. Tekesova baza 

podatkov vsebuje informacije o približno 4000 projektih, ki jih financirajo. 

Baza podatkov vsebuje osnovne podatke iz predhodnih ex-ante vrednotenj 

projektov, spremljanja in naknadnih ex-post vrednotenj projektov od leta 

1990 ter razširjenih informacij o vrednotenjih od leta 1999 na vseh tekočih 

projektih. 

Empirične ocene in kombiniranje podatkov o projektih, ki jih je podjetje 

Tekes financiralo z drugimi podatki o podjetjih, je mogoče izvesti z uporabo 

Raziskovalnega laboratorija za statistiko Finske. Podatki o subvencioniranju 

podjetij (yritystukitietokanta) so zbrani v bazi statističnih podatkov za 
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Finsko od leta 2000. Podatki o plačilnem prometu podjetij s Tekes-em od 

leta 2004 (dejanska plačila, ki temeljijo na začetnih odločitvah o 

financiranju) se tudi lahko uporabijo. Ti podatki so javno dostopni tudi na 

spletnem mestu www.tekes.fi. 

Za ex-post ocenjevalce so na voljo podatki o predhodnem vrednotenju 

(projektni oceni) in vključujejo: 

1.Finančne informacije, kot so drugo financiranje, mednarodno 

sodelovanje, strateški pomen za upravičenca, vrednost novosti, 

tveganja, izzivi, drugi partnerji, izkoriščanje rezultatov. 

2.Informacije o vrednotenju, kot so opis upravičenca, cilji, razvoj 

tehnologij in znanja, viri in sodelovanje, izkoriščanje rezultatov in 

trženje. 

Podatki iz naknadnih poročil o projektih (ki so jih upravičenci predložili tri 

leta po zaključku projekta) se vnesejo v podatkovno bazo podatkovnega 

skladišča in vključujejo: 

1. Izpolnjevanje ciljev pri razvoju, komercializaciji in konkurenčni 

prednosti. 

2. Razlikovanje tehnološkega in inovacijskega znanja v primerjavi s 

konkurenti pred in po projektu. 

3. Vpliv na raziskovalno enoto, kot so povpraševanje na področju 

raziskav, gibanje raziskovalcev, nova raziskovalna področja, nova 

sodelovanja, spin-offi, internacionalizacija, učinkovitost in 

prilagodljivost itd. 

4.  Večji vplivi projekta na raziskovalno področje, gospodarsko 

dejavnost, inovacijske mreže in podobno (dejavnost raziskav in 

razvoja, nova znanja, nova podjetja, produktivnost in 

konkurenčnost, nova sodelovanja, komercializacija, predvidevanje, 

učinkovitosti, inovativnosti, prilagodljivosti itd.) 

5.  Vplivi na družbo in gospodarstvo, kot so vplivi na okolje, javne 

storitve, nacionalna baza znanja, varnost, zaposlovanje, regionalni 

razvoj, mednarodna raven, podjetništvo in revitalizacija posameznih 

industrij.  

6.  Vpliv Tekesovega financiranja na projekte, kot so izzivi 

(zahtevnost ciljev in nalog), obseg, časovni okvir, povečanje virov, 

medsebojno sodelovanje in celotna izvedba projekta. 
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7.  Rezultati projekta: širitev lastnih izdatkov za raziskave in 

razvoj, vprašanja pravic intelektualne lastnine, nova tehnologija, 

inovacije in znanje, spin-offi. 

  

4.9 Kratek povzetek - Glavni viri podatkov za projekte, ki jih 

financira Tekes 

Predhodno ex-ante vrednotenje 

 Ocena projekta 

 Asta orodje za oceno podjetja 

 Eval projektno orodje 

- Tveganja 

- Izzivi 

- Cilji 

- Novost 

- Sodelovanje 

- Izkoriščanje rezultatov 

- Komercializacija  

Naknadno ex-post vrednotenje 

 Končna poročila o projektih 

 3 leta po poročilih o projektih 

Dosežki projekta: 

 Nove inovacije v projektu  

 Nove inovacije v storitvah  

 Nove inovacije v procesu  

 Nove družbene inovacije 

 Nove okoljske inovacije 

Rezultati projekta: 

 Patenti, modeli uporabe, blagovne znamke, IPR: s (zaščita 

izdelkov), licence, spin-offi 

 Novi modeli sodelovanja 

 

Če povzamemo, podatki, ki so na voljo zunanjim ocenjevalcem, vključujejo: 

• Podatki o projektih, ki jih financira Tekes (predhodno, vmesno, 

naknadno vrednotenje) 
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• Statistika Finske in druge zunanje podatkovne baze 

• Pregledi literature in ustrezne študije, vključno s tekočimi 

metaanaliznimi in inovacijskimi raziskavami 

• Tematske prednostne naloge in strategije, programski načrti in druga 

dokumentacija (predhodno vrednotenje programa) 

• Statistične / primerjalne analize naknadnega vprašalnika za 

vrednotenje projekta 

• Zadnja poročila Tekes-a, vezana na problematiko  

• Anketna gradiva (zbrana s strani ocenjevalcev med ocenjevanjem) 

• intervjuji in / ali delavnice (ki jih izvajajo ocenjevalci med 

ocenjevanjem) 

• Druge gradiva, ki jih predlaga ocenjevalec. 

Vsi rezultati raziskav in intervjujev so objavljeni v končnih ocenjevalnih 

poročilih. Tekes nima dostopa do anketnih podatkov ali intervjujev 

posameznih upravičencev ali upraviteljev shem. Vendar pa so ti podatki na 

voljo za nadaljnja vrednotenja v datotekah ocenjevalcev. 

 

Varstvo podatkov 

Podatki upravičencev sredstev so shranjeni v Tekesu in tudi v statističnem 

uradu Finske. Uporablja se lahko v znotraj Tekesa ali statističnega urada 

Finske. Če so podatki dostopni zunaj Tekesa, se lahko uporabljajo samo kot 

šifrirane datoteke. Osebe, ki uporabljajo podatke, morajo s Tekesom 

skleniti pogodbo o varstvu osebnih podatkov, vključno s podrobno 

identifikacijo računalnika, kjer se podatki uporabljajo. Poleg tega morajo vsi 

ocenjevalci podpisati pogodbo o zaupnosti.  

 

Opomba: 

Gradivo je povzeto po Evaluation of Tekes Activities – Main Methods and 

Impacts, Jari Hyvaerinen, 2015. Za nadadaljne študije so priložene 

povezave do virov in tekes evalvacijh posameznih tematskih področij. 
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