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به.1241/2.میلیون.یورو.در.سال.2018.بودند.و.نرخ.تصویب.معادل.54٪.بود.
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)FWF( صندوق علمی اتریش
چارچوب قانونی و اهداف تامین بودجه

همچنین. و. بنیادی. تحقیقات. ارتقاء. برای. اتریش. مرکزی. نهاد. اتریش. علمی. صندوق.

در. قانونی،. نهاد. یک. به.عنوان. .1968 سال. در. صندوق. این. است.. هنری. علمی-. تحقیقات.

.. )FTFG(»1فدرال فناوری. و. تحقیقات. ارتقاء. »مصوبه. براساس. و. عمومی. قانون. چارچوب.

تأسیس.شده.است..مطابق.با.بخش.2.این.مصوبه،.صندوق.علمی.اتریش.برای.ارتقاء.تحقیقاتی.

که.به.افزایش.دانش.و.گسترش.و.تعمیق.درک.علمی.کمک.می.کند،.تاسیس.شد.و.وزارت.
آموزش،.علوم.و.تحقیقات.فدرالBMBWF(.2(.نیز.نهاد.نظارتی.صندوق.علمی.اتریش.است.

ابزارها، شاخص های اصلی عملکرد و اولویت ها

برنامه.های.صندوق.علمی.اتریش به.سه.دسته.اصلی.تقسیم.می.شوند:

1- تأمین بودجه تحقیقات با کیفیت باال-کشف مرزهای جدید.:.بزرگترین.گروه.از.

نظر.حجم.که.مهم.ترین.برنامه.های.صندوق.علمی.اتریش.یعنی.پروژه.های.مستقل.را.شامل.می.شود:.

بودجه. تأمین. برای. برنامه.هایی. شامل. استعدادها. انسانی-پرورش  منابع  توسعه   -2
محققان.در.مرحله.اولیه.

3- تعامل علمی-اجتماعی-تحقق ایده ها.که.دارای.چندین.طرح.ابتکاری.و.برنامه.
کوچک.تر.در.تعامل.بین.علم،.صنعت.و.جامعه.است.

بودجه.تصویب.شده.برای.صندوق.علمی.اتریش.برای.سال.های.2018.الی.2021.معادل.

اساس. بر. است.. یورو. میلیون. بر.110. بالغ. مازادی. بودجه. به.عالوه. یورو. میلیون. ساالنه.184.

تا.سال. یورو. میلیون. تا.224. افزایش. ساله،. برنامه.چند. در.یک. بودجه. به.گام. افزایش.گام.

2021.برنامه.ریزی.شده.است..افزایش.بیشتر.بودجه.نیز.از.طریق.اعطای.مبالغ.باالتر.توسط.بنیاد.

1. The Federal Research and Technology Promotion Act
2. The Federal Ministry of Education, Science and Research  
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ملی.تحقیقات،.فناوری.و.توسعهNFTE(.1(.و.همچنین.از.طریق.بودجه.مازاد.نهادهای.دولتی.
منطقه.ای.و.بنیادها.انجام.می.شود.

با.توجه.به.افزایش.بودجه،.تعداد.پروژه.های.تصویب.شده.جدید.در.سال.2018.حدود.6.

درصد.افزایش.یافته.است..نرخ.کلی.تصویب.)محاسبه.شده.به.عنوان.ضریب.حجم.برنامه.و.

حجم.تصویب.جدید(.به.دلیل.افزایش.حجم.برنامه.های.کاربردی،.اندکی.کاهش.یافته.و.از.

میزان.تصویب.پروژه.های.مستقل.همچنان.در. به.22/1٪.رسیده.است،.در.حالی.که. .٪22/4
سطح.باال.باقی.مانده.و.28٪.است..)جدول.3(.

در.سال.2018،.هیئت.امنای.صندوق.علمی.اتریش.در.مورد.بیش.از.2500.تقاضای.پروژه.

با.حجم.کلی.تقریبی.950.میلیون.یورو.تصمیم.گیری.کردند..این.افزایش.قابل.توجه.حجم.

برنامه.نسبت.به.سال.قبل.)879/4.میلیون.یورو.در.سال.2017(.نشان.می.دهد.که.نیاز.جامعه.

تحقیقاتی.اتریش.به.بودجه.همچنان.در.حال.افزایش.است..این.نیاز.به.بودجه.در.آینده.نیز.

تداوم.خواهد.داشت.زیرا.جایگاه.کشور.به.عنوان.مکانی.برای.تحقیق..در.حال.رشد.است..

از.رفع.محدودیت.ها. ناشی. تا.حدی. قبل(.ممکن.است. )مشابه.کاهش.در.سال. افزایش. این.

می.توان. محدودیت.ها،. این. رفع. با. افتاد.. اتفاق. .2018 آگوست. در. که. باشد. برنامه.ها. در.

به.طور.هم.زمان.برای.سه.پروژه.به.جای.دو.مورد.بدون.محدودیت.در.حداکثر.میزان.بودجه،.
درخواست.دریافت.بودجه.کرد.

کاهش. اندکی. .2017 سال. در. )که. پروژه. کاربردی. برنامه.های. تعداد. دیگر،. طرف. از.

تعداد. و. .)1 مورد.رسید.)جدول. به.2.501. از.2.493. با.رشد.حداقلی.0/3.درصدی. یافت(.
تصویب.های.جدید.حدود.6/5٪.افزایش.یافت.

1. National Foundation for Research, Technology and Development
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جدول 1: تعداد گرنت های سال 2018 - 2017

برنامه
طرح های 

پیشنهادی پروژه ها
پروژه های 

بانوان )درصد(
کارمندان 

پروژه ها
پروژه های 

تصویب شده جدید
نرخ تصویب 

پروژه ها به درصد

20172018201820182017201820172018

1.0251.05228/273329529828/828/3پروژه..های.انفرادی
46645626/524210612122/726/5برنامه.های.بین.المللی

برنامه.های.تحقیقاتی.ویژه.
)SFBs(-.برنامه.های.جدید

336222/6557295/310/3

برنامه.های.تحقیقاتی.ویژه.
)SFB(.–.برنامه.های.متمم

24---20-83/3-

گروه.های.محققین.جوان.
مستقل

-6147/546-7-11/5

START.888420/225666/87/1برنامه
Wittgenstein.202119جایزهN/A1259/5
برنامه.های.دکترا.–.
تقاضا.های.جدید

5---4-25-

8801267687/575برنامه.های.دکترا.–.متمم.ها

doc.funds45---7-15/6-
 Erwin.بورسیه.های

 Schrödinger
14613232/653535336/340/2

Lise Meitner.20923835/370507023/929/4برنامه
Hertha Firnberg.839110022212225/324/2برنامه

Elise Richter.74831004417292334/9برنامه
817941/84313171621/5تحقیقات.بالینی.برنامه
برنامه..تحقیقات.مبتنی.

بر.هنر
676847/14491113/416/2

طرح.تامین.بودجه.علم.
شهروند.برتر

18101097538/950
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شبکه.پروژه.های.بین.
منطقه.ای

Tyrol-South Tyrol-.
Trentino

385616/111285/314/3

-30-12---40تحقیقات.داده.باز
-21/7-5---23برنامه.ارتباطات.علمی

2.4932.50134/31.52364268425/526/7مجموع

منبع: صندوق علمی اتریش

تقریباً.به.همان.ترتیبی.که.تعداد.برنامه.ها.افزایش.یافت،.در.حجم.نیز.تغییراتی.وجود.داشت:.

امر. این. ..)3 )جدول. جدید. تصویب.های. در. .٪6/2 و. کاربردی. برنامه.های. میزان. در. .٪7/9
نشان.دهنده.افزایش.مداوم.در.اندازه.پروژه.ها.و.همچنین.زمان.طوالنی.تر.اجرای.پروژه.است.

جدول 2: دست اندرکاران تحقیق که توسط صندوق علمی اتریش تأمین بودجه می شوند. )2018-
)2017

صندوق علمی اتریش محققان
)معادل تمام وقت( در 

31 دسامبر 2017

درصد 
شمول 
بانوان

صندوق علمی اتریش 
)معادل تمام وقت( در 

31 دسامبر 2018

درصد 
شمول 
بانوان 

درصد تغییر 
در تعداد 

بانوان 

2/24+2819/342/152843/144/39محققان

3/65+1114/937/461134/741/11فوق.دکترا

1/53+1373/642/49138144/02قبل.از.دکترا

دیگر.
دست.اندرکاران

330/956/51327/457/29+0/78

منبع: صندوق علمی اتریش

مجموع،. در. می.دهد.. ارتقاء. را. انفرادی. محققان. خاص. به.طور. اتریش. علمی. صندوق.

تعداد.افرادی.که.بودجه.دریافت.کرده.اند.به.4.155.نفر.افزایش.یافت.که.معادل.2843.نفر.به.

صورت.تمام.وقت.است..این.افراد.بیشتر.دانشجویان.دکترا.هستند.که.در.پروژه.های.صندوق.

علمی.کار.می.کنند..به.دنبال.کاهش.در.سال.2017،.تعداد.محققان.زن.دریافت.کننده.بودجه.

این. یافت.. افزایش. پرسنلی. گروه.های. همه. در. دیگر. بار. یک. .2018 سال. در. صندوق. این.

بیشتر. زنان.همچنین. ..)2 فراتر.رفت.)جدول. نیز. در.سال.2016. ثبت.شده. میزان. از. افزایش.
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اوقات.به.عنوان.مسئول.اجرای.پروژه.معرفی.می.شوند:.این.رقم.که.در.سال.2017.به.میزان.

به.دو.عامل. امر.را.می.توان. افزایش.یافت..این. به.بیش.از.٪34/5. 28٪.بود،.در.سال.2018.

نسبت.داد:.افزایش.احتمال.تصویب.یک.پروژه.و.موفقیت.صندوق.علمی.اتریش.در.ارتقاء.
مشارکت.زنان.در.پروژه.های.آن.صندوق.در.همه.سطوح.

جدول 3: تامین بودجه کلی به میلیون یورو، 2017-2018

برنامه

ارزش تقاضاهای 
دریافت بودجه

پروژه های 
تصویب شده 

جدید

نرخ تصویب 
پروژه ها به 

درصد

میزان کلی 
تامین بودجه 

شامل گرنت های 
مکمل

20172018201720182017201820172018

337/4360/297/8102/72928/598/7104/7پروژه..های.انفرادی
131/6126/927/53020/923/627/630/6برنامه.های.بین.المللی

برنامه.های.تحقیقاتی.ویژه.
)SFBs(.برنامه.های.جدید

13/326/43/313/34/3113/313/6

برنامه.های.تحقیقاتی.ویژه.
)SFBs(.برنامه.های.متمم

11-8/4-76/8-9/1-

13-10/9-13-118/9-گروه.های.محققین.جوان.مستقل
START.101/198/46/87/16/77/26/87/2برنامه

Wittgenstein.3031/51/52/858/91/52/8جایزه
-7/7-19-7/7-11/6برنامه.های.دکترا.–.تقاضا.های.جدید

23/52617/9197673/219/522/2برنامه.های.دکترا.–.متمم.ها
doc.funds65/3-11/3-17/3-11/3-

 Erwin Schrödinger.18/717/57/27/138/440/588بورسیه.های
Lise Meitner.32/638/87/911/424/229/48/211/9برنامه

Hertha Firnberg.19/121/34/85/225/324/255/5برنامه
Elise Richter.21/4244/88/322/234/55/18/6برنامه
22/724/245/417/522/245/4تحقیقات.بالینی.برنامه

25/125/23/44/113/516/53/44/2برنامه..تحقیقات.مبتنی.بر.هنر
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طرح.تامین.بودجه.علم.شهروند.
برتر

0/80/50/30/241/547/10/30/2

شبکه.پروژه.های.بین.منطقه.ای

Tyrol-South Tyrol-.
Trentino

4/98/80/31/35/814/30/31/3

-2/2-27-2/2-8/2تحقیقات.داده.باز

-0/2-23/2-0/2-1/1برنامه.ارتباطات.علمی

879/4948/7217/3230/822/422/1222/6239/5مجموع

منبع: صندوق علمی اتریش

تحوالت راهبردی

بسیاری.از.وقایع.مهم.در.سال.2018.رخ.داده.و.برای.صندوق.علمی.اتریش.در.آینده.نیز.
از.اهمیت.راهبردی.برخوردار.خواهند.بود:

صندوق.علمی.اتریش.در.سال.2018.پنجاه.سالگی.خود.را.با.برگزاری.جشنواره.علوم..��
و.جامعه-.BE OPEN که.در.زمان.ریاست.اتریش.در.اتحادیه.اروپا.برگزار.شد،.جشن.
گرفت..این.صندوق.از.این.جشنواره.به.عنوان.راهی.برای.ارتقاء.اعتماد.به.تحقیقات.و.
.PEARL ابتکاری.سهامداران. استفاده.کرد..طرح. بنیادی. تحقیقات. اهمیت. بر. تاکید.
انجام.شده.است.. موضوع. این. در.خصوص. است.که. از.گفتگوهایی. بسیاری. حاصل.
اولین. است.. نهادهای.صنعت.و.جامعه. و. بین.صندوق.علمی. توسعه.شبکه. هدف.آن.
پروژه.های.آزمایشی.در.سال.2018.آغاز.شد.که.پس.از.ارزیابی.نهایی.در.سال.2019،.

به.عنوان.پایه.ای.برای.تداوم.این.طرح.های.ابتکاری.به.کار.گرفته.می.شوند.

برای..�� تحقیق. عملیاتی. برنامه. است:. برخوردار. راهبردی. اهمیت. از. زیر.همچنان. مورد.
شده.است. تدوین. مربوطه. وزارت.خانه.های. توسط. که. دولت. برنامه. اساس. بر. آینده،.
وزیران. شورای. نوآوری«. و. فناوری. تحقیق،. عملیاتی. برنامه. »ارائه. به. شود. )رجوع.

اتریش.از.اوت.2018(.و.راه.اندازی.توسعه.یک.طرح ابتکاری برتر.برای.اتریش.
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همچنین..�� علمی. صندوق. مرکزی،. اروپای. در. شریک. سازمان.های. همکاری. با.
همکاری.های.بین.المللی.خود.را.در.این.منطقه.تشدید.کرد.و.مشارکت.علمی.اروپای.

مرکزیCEUS(.1(.در.سال.2019.توسعه.بیشتری.یافت.

از..�� یکی. اتریش. علمی. صندوق. باز،. علوم  و  باز  دسترسی  سیاست. ادامه. عنوان. به.
بزرگترین.مروجین.»cOAlition S«.بود؛.ائتالفی.از.سازمان.های.بودجه.ای.اروپا.که.در.
راستای.تحقق.دسترسی.آزاد.به.انتشارات.علمی.با.».برنامه.S«.تالش.می.کنند..با.معرفی.
داده3،. مدیریت. برنامه. یک. و. باز2. داده... تحقیقات. سیاست. از. یافته. تغییر. نسخه. یک.

صندوق.علمی.گام.دیگری.را.در.زمینه.علوم.باز.برداشته.است.

اولویت.دیگر.شامل.گسترش.اقدامات.مربوط.به.اخالق علمی و یکپارچگی تحقیق  .��
است:.عالوه.بر.انتشار.ساالنه.موارد.مشکوک.به.سوء.رفتار.علمی.و.همچنین.مشارکت.
فعال.در.شبکه.SOPsRI 4.)روش.های.عملیاتی.استاندارد.برای.یکپارچگی.تحقیقات(،.
اتریش5.است،.در.حال.تدوین. از.کنفرانس.آموزش.عالی. یک.کارگروه.که.بخشی.

یک.آیین.نامه.رفتاری.است.

انتقال به PROFI:.فرآیند.جامع.مشاوره.با.محققان،.موسسات.تحقیقاتی.و.کمیته.های. ��
صندوق.علمی.اتریش.در.خصوص.PROFI.یعنی.اجرای.تأمین.بودجه.پروژه.از.طریق.
موسسات،.در.سال.2018.به.پایان.رسید..در.مرحله.اولیه.که.از.سال.2018.آغاز.شد،.
سه.برنامه.مربوط.به.تأمین.بودجه.شامل.doc.funds،.گروه.های.محققین.جوان.مستقل6.
و.گروه.های.تحقیقاتی7.مطابق.با.PROFI.مدیریت.شدند..متعاقباً،.برنامه.های.سال.های.

2019/20.نیز.در.قالب.جدید.تأمین.بودجه.قرار.گرفتند.

استراتژی 2021-2019:.صندوق.علمی.اتریش.استراتژی.2020-2019.)برنامه.چند. ��

1. Central European Science Partnership 
2. Open Research Data Policy
3. Data Management Plan
4. Standard Operating Procedures for Research Integrity
5. Austrian Higher Education Conference
6. Young Independent Researcher Groups
7. Research Groups
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ساله.2020-2019(.خود.را.در.پایان.سال.2018.ارائه.داد.که.تمرکز.آن.بر.روی.سه.
حوزه.زیر.است:.تضمین.کیفیت،.ادغام.سبد.بودجه.و.گفتگو.با.جامعه.

تغییرات در سبد ابزارها

مدتی.است.که.صندوق.علمی.اتریش.با.هماهنگی.نزدیک.با.دانشگاه.ها،.آکادمی.علوم.اتریش1.

)ÖAW(.و.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.شدیدا.در.تالش.برای.ایجاد.قالب.های.جدید.برای.

تأمین.نیازهای.جامعه.علمی،.برطرف.کردن.شکاف.های.موجود.و.تسهیل.مشارکت.های.جدید.
است..جدول.4.برنامه.ها.یا.ابزارهای.جدیدی.که.در.سال.2018.آغاز.شده.اند.را.تشریح.می.کند.

جدول 4: طرح ها و برنامه های بودجه دهی جدید در 2018

اهدافگروه هدفبرنامه / طرح بودجه دهی

جوان  محققین  گروه های 
آکادمی. با. همکاری. )با. مستقل.
فوق. برنامه. اتریش(:. علوم.
و. نوآور. گروه.های. برای. دکترا.

میان.رشته.ای

مرحله. در. که. محققانی.

دکترا. )فوق. هستند. اولیه.

از. خارج. و. اتریش. از.

خود. دکترای. که. کشور.

قبل. سال. .5 حداکثر. را.

دریافت.کرده.اند(.از.همه.
رشته.های.علمی

ارتقاء.جوانان.دارای.فوق.دکترا
همکاری.میان.مدت.)تا.4.سال(.
میان.رشته.ای،. در.یک.موضوع.
تیم.های. در. جاری. و. پیچیده.
.5 تا. .3 از. متشکل. مختلط.
میان.رشته.ای. همکاری. محقق..

در.موضوعات.نوآورانه
ارتباط.بین.گروه های تحقیقاتی.
سه. از. متشکل. رشته.ای. چند. میان/.
نظر.گرفتن. بدون.در. پنج.محقق. تا.

مکان

سه. از. متشکل. تیم.های.

مشهور. محقق. پنج. تا.

همه. از. بین.المللی.
رشته.های.علمی.

پروژه.های. بودجه. تأمین.

همکاری.بین.سه.تا.پنج.محقق.

در. یا. کوچکتر. حوزه.های. در.

که. علمی. خاص. رشته.های.

با. کوچکتر. مجموعه.های. در.

هدف. می.کنند.. کار. یکدیگر.

انجام. کارهای. که. است. این.

در. موضوع. یک. روی. شده.

میان/. تحقیقاتی. پروژه.های.
چند.رشته.ای.تقویت.شود.

1. Austrian Academy of Sciences 
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کوانتوم. فناوری  و  تحقیقات 

آژانس. همکاری. )با. .)QFTE(
ارتقاء.تحقیقات.اتریش(

تحقیقات. محققان.

دوره. از. بعد. کوانتومی.

دکترا.که.صالحیت.علمی.

انتشارات. توسط. آنها.

اثبات. بین.المللی. مشهور.
شده.است.

تحقیقات. از. دانش. انتقال.

به. کوانتوم. فیزیک. در. بنیادی.

فناوری.های. کاربرد. و. توسعه.

این. بالعکس.. و. کوانتوم.

در. شغلی. فرصت.های. امر.

بخش.های.تجاری.شرکت.ها.را.

حرفه. برای. گزینه.ای. عنوان. به.

اختیار. در. آکادمیک. کاماًل.
محققان.قرار.می.دهد.
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)FFG( آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش

چارچوب قانونی و اهداف بودجه

آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.در.واقع.آژانس.ملی.تأمین.بودجه.تحقیقات.کاربردی.و.

نوآوری.در.اتریش.است.که.در.اول.سپتامبر.2004.و.براساس.»مصوبه.تأسیس.آژانس.ارتقاء.

تحقیقات.اتریشFFG-Gesetz(.»1(،.روزنامه.رسمی.قانون.فدرال.I.شماره.73/2004.تأسیس.

شد..این.آژانس.کامال.متعلق.به.جمهوری.اتریش.است..وزارت.خانه.های.فدرال.متولی.شامل.

وزارت.فدرال.حمل.و.نقل،.نوآوری.و.فناوریBMVIT(.2(.و.وزارت.فدرال.امور.اقتصادی.و.

دیجیتالBMDW(.3(.است..آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.به.عنوان.یک.ارائه.دهنده.خدمات.

مالی،.اغلب.از.طرف.سایر.نهادهای.منطقه.ای،.ملی.و.بین.المللی.نیز.سفارش.هایی.دارد..این.

آژانس.از.اجرای.برنامه.های.صندوق.اقلیم.و.انرژی.اتریش4.پشتیبانی.می.کند،.بودجه.ای.را.به.

برنامه.های.همکاری.منطقه.ای.اختصاص.می.دهد.و.تقاضاهای.دریافتی.برای.برنامه.های.حق.
بیمه.تحقیقات.را.بررسی.می.کند.

آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.از.سیاست.تحقیقات،.فناوری.و.نوآوری.در.موارد.زیر.

حمایت.می.کند:.1(.گسترش.بنیان.نوآوری،.2(.تغییر.ساختاری.)به.عنوان.مثال.تأمین.بودجه.

و.در. بوده. با.ریسک.همراه. توسعه.که. و. تحقیق.. پیشنهادات. برای. و. نوپا. برای.شرکت.های.

عین.حال.از.نظر.استراتژیک.مهم.هستند(.و.3(.تقویت.پایه.تحقیقات.و.نوآوری.اتریش.در.
..)ICT.حوزه.های.راهبردی.)به.عنوان.مثال.انرژی،.تولید،.حمل.و.نقل.و

بهبود.تعامل.بین.علم.و.صنعت،.ارتقاء.محققانی.که.در.مراحل.اولیه.هستند،.حمایت.از.پیشرفت.

شغلی.در.تحقیقات.کاربردی.برای.علم.و.صنعت.و.ارتقاء.فرصت.های.برابر،.اهداف.بعدی.آژانس.
ارتقاء.تحقیقات.اتریش.است.که.با.دامنه.وسیعی.از.ابزارهای.تأمین.بودجه.اجرا.می.شود.

1. Act on the Establishment of the Austrian Research Promotion Agency
2. Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology
3. Federal Ministry for Digital and Economic Affairs
4. Austrian Climate and Energy Fund
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ابزارها، شاخص های اصلی عملکرد و اولویت ها

ابزارهای.استفاده.شده.توسط.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.دامنه.وسیعی.از.قالب.های.

اهداف. می.شود.. شامل. را. باال. کیفیت. با. تحقیقات. بودجه. تأمین. تا. پایین. آستانه. با. ورود.

ابزارهای. بنابراین،.رویکرد. انواع.مختلف.پروژه.ها.مرتبط.است.. با. اختصاصی.تأمین.بودجه.
تأمین.مالی.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.به.شرح.زیر.است:

توسعه..�� احتمالی.تحقیق..و. بررسی.مضامین.و.گزینه.های. پروژه.هایی.که.شامل. ورود:.
برای.نوآوری.و.طراحی.مراحل.مقدماتی.و.اولیه.برای.پروژه.ها.است.

پروژه.تحقیق.،.توسعه.و.نوآوری.)پروژه RDI(1:.پروژه.های.تحقیق..و.توسعه.خاص،.از..��
تحقیقات.بنیادی.هدفمند.گرفته.تا.پروژه.های.توسعه.بازار– محور

 راه.اندازی.بازار:.نتایج.مرحله.تحقیق..و.توسعه.روانه.بازار.می.شود. ��

ساختار:.توسعه.و.بهبود.ساختارها.و.زیرساخت.ها.برای.تحقیق..و.نوآوری.��

افراد:.پروژه.های.خاص.افراد.برای.ارتقاء محققانی.که.در.مراحل.اولیه.هستند،.توسعه..��
توانمندی.و.قابلیت.های.پرسنل.بخش.تحقیق..و.توسعه.و.بهبود.فرصت.های.برابر

هزینه.ها:.خدمات.تحقیق..و.توسعه.مورد.نیاز.برای.اجرای.تحقیق..و.توسعه.سفارشی.در..��
مورد.موضوعات.خاص.

در.ادامه.به.ارائه.آمار.و.ارقام.مربوط.به.بودجه.تحقیقات،.فناوری.و.نوآوری.آژانس.ارتقاء.

تحقیقات.اتریش.پرداخته.خواهد.شد..الزم.به.ذکر.است.که.داده.های.اصلی.ارائه.شده.در.

مورد.فعالیت.های.تأمین.بودجه.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.بر.دستور.کارهای.تحقیقات،.

فناوری.و.نوآوری.متمرکز.است،.در.حالی.که.بودجه.طرح.پهنای..باند.وزارت.حمل.و.نقل،.

پروژه.ها،. تعداد. .6 و. .5 جداول. نشده.است.. گرفته. نظر. در. آمار. این. در. فناوری. و. نوآوری.

مشارکت.های.مرتبط.با.آن.ها.و.تعداد.بازیگران.مختلف.)شرکت.ها،.مؤسسات.تحقیقاتی.و.

نشان. را. وام.ها(. و. بدهی.ها. )شامل. .2018 سال. برای. شده. تضمین. بودجه. همچنین. و. غیره(.
می.دهند.که.حدود.617/6.میلیون.یورو.بوده.است.

1. Research, Development and Innovation Project
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جدول 5: بودجه ارائه شده توسط آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش، بدون طرح پهنای باند، 2018

برنامه ها
بازیگرانمشارکت کنندگانپروژه ها

201720182017201820172018

3.6023.8545.8706.6223.4073.897مجموع

1.6641.7942.1922.3551.6081.709برنامه.های.کلی

1.4751.5022.3182.5261.4851.646برنامه.های.موضوعی

4214901.2711.6179911.027آژانس.هوانوردی.و.فضا

333277875761برنامه.های.اروپایی.و.بین.المللی

منبع: آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش

جدول 6: بودجه ارائه شده توسط آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش در هر بخش بدون طرح پهنای 

باند، 2017 و 2018 )به میلیون یورو(

برنامه ها
ارزش فعلیتامین بودجه کلیهزینه های کلی

201720182017201820172018
1.102/51.244/6562/5617/6434/3500/8مجموع

606/8491/1307/7294/4179/5177/7برنامه.های.کلی
217/4317/790/6118/890/6118/8برنامه.های.ساختاری
267/7348/1155/5196/6155/5196/6برنامه.های.موضوعی

9/19/27/377/37آژانس.هوانوردی.و.فضا

1/50/91/40/81/40/8برنامه.های.اروپایی.و.بین.المللی

منبع: آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش

این.مبلغ.معادل.ارزش.فعلی.500/8.میلیون.یورو.است..در.مقایسه.با.سال.2017،.این.امر.

منجر.به.افزایش.ارزش.فعلی.بودجه.با.حجم.15/3٪.)2017:.ارزش.فعلی.434/3.میلیون.یورو(.

می.شود..این.میزان.بودجه.باعث.راه.اندازی.پروژه.های.تحقیقاتی.با.حجم.کلی.بیش.از.1/2.
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میلیارد.یورو.شد.)افزایش.12/9.درصدی.نسبت.به.سال.2017(..تعداد.پروژه.های.تأمین.بودجه.

شده.در.کل.3.854.مورد.بوده.است.که.شامل.6.622.شرکت.کننده.و.3.897.بازیگر.مختلف.

با. مقایسه. در. بودجه.شده. تأمین. بازیگران. در. افزایش.14/4.درصدی. نشان.دهنده. است.که.

یافته.است.. افزایش. پروژه.ها.7.درصد. تعداد. است؛.در.حالی.که. بازیگر(. قبل.)3.407. سال.

این.افزایش.ها.به.وضوح.نشان.می.دهد.که.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.با.موفقیت.به.ارتقاء.
اتریش.به.عنوان.یک.پایگاه.تحقیقاتی.کمک.می.کند.

مهمترین.برنامه.های.موجود.در.این.مجموعه،.برنامه.های.کلی1.است.که.بیشترین.سهم.از.

حجم.بودجه،.بیشترین.ارزش.فعلی.و.همچنین.شامل.بیشترین.تعداد.پروژه.ها.و.بیشترین.مقدار.

کل.هزینه.های.متحمل.شده.می.شوند..تقریباً.1800.پروژه.با.ارزش.فعلی.177/7.میلیون.یورو.

نیز.در.این.مجموعه.وجود.دارد.که.سهم.آنها.از.کل.بودجه.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.
به.46/5٪.)پروژه.ها(.و.35/5٪.)ارزش.فعلی(.می.رسد.

برنامه.های.موضوعی.به.میزان.196/6.میلیون.یورو.بودجه.تأیید.شده.دریافت.می.کنند..این.

برنامه.ها.از.تعیین.اولویت.ها.در.حوزه.های.فناوری.منتخب.اطمینان.می.دهند..هدف.آنها.القای.

موضوعات.مهم.در.فعالیت.های.تحقیقاتی.و.اطمینان.از.اتصال.اتریش.به.مرزهای.بین.المللی.

فناوری.است..طیف.رشته.های.منتخب.فناوری.بسیار.زیاد.است،.اما.زمینه.های.زیر.از.نظر.کّمی.

دارای.اهمیت.باالیی.هستند:.انرژی،.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات،.حمل.و.نقل،.فناوری.های.

تولید،.تحقیقات.امنیتی.و.حمل.و.نقل.هوایی..آژانس.هوانوردی.و.فضاALR(.2(.نیز.یکی.از.

این.تخصص.های.موضوعی.محسوب.شده.و.در.عین.حال.به.عنوان.یک.بخش.جداگانه.در.
نظر.گرفته.می.شود.

ساختاری. برنامه.های. اتریش. تحقیقات. ارتقاء. آژانس. برنامه.های. بزرگ. گروه. سومین.

هستند.که.بودجه.ای.)ارزش.فعلی(.به.ارزش.118/8.میلیون.یورو.برای.این.برنامه.ها.در.نظر.

گرفته.شده.است..این.برنامه.ها.شامل.برنامه.COMET.)تقریباً.85.میلیون.یورو.به.ارزش.فعلی.

بین.علم.و. ارتقاء.همکاری. برای. اتریش. »برنامه.شاخص«. بودجه.در.سال.2018(.است.که.

1. General Programmes
2. The Aeronautics and Space Agency 
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برنامه. این. به.طور.خاص،. توانمندی.های.مشترک.تحقیقاتی.است.. توسعه. از.طریق. صنعت.

بر.تعالی،.گنجاندن.دانش.بین.المللی.تحقیقات.و.همچنین.توسعه.و.اطمینان.از.برتری.فناورانه.
شرکت.ها.برای.تقویت.اتریش.به.عنوان.یک.پایگاه.تحقیقاتی،.متمرکز.است.

فرصت.های.استفاده.از.تسهیالت.تأمین.بودجه.از.طرف.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.

ارتقاء. روی. بر. تمرکز. دارد.. قرار. سازمان.ها. انواع. و. ذینفعان. همه. اختیار. در. اساسی. به.طور.

این. از.کل.بودجه. تحقیقات.کاربردی.در.تجارت.است.که.61٪.)یا.376/8.میلیون.یورو(.

موسسات. بودجه،. دریافت.کنندگان. گروه. دومین. ..)7 )جدول. می.کند. دریافت. را. آژانس.

تحقیقاتی.)غیر.دانشگاهی(.هستند.که.در.مجموع.135/9.میلیون.یورو.بودجه.دریافت.کرده.اند..

بنابراین.سهم.آنها.از.کل.بودجه.آژانس.معادل.22٪.است..در.سال.2018.دانشگاه.های.اتریش.

88/2.میلیون.یورو.یا.14/3٪.از.بودجه.ارائه.شده.توسط.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.را.
دریافت.کردند.

بر اساس نوع سازمان )هزینه ها، بودجه و ارزش  اتریش  ارتقاء تحقیقات  جدول 7: بودجه آژانس 
فعلی به میلیون یورو(، بدون طرح پهنای باند، 2018

کل مشارکت کنندگانبازیگراننوع سازمان
هزینه ها

کل 
بودجه

ارزش 
فعلی

2.5423.770769/6376/8260/4بنگاه.های.تجاری

203976324/7135/9135/8موسسات.تحقیقاتی

5821.199122.988/288/2موسسات.آموزش.عالی

34465/83/43/4واسطه.ها

53663121/713/213سایر

3.8976.6221.236/1617/6500/8مجموع

منبع: آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش

حوزه.های. اساس. بر. را. شده. بودجه. تامین. پروژه.های. اتریش،. تحقیقات. ارتقاء. آژانس.

مختلف.فناوری.و.»کدهای.طبقه.بندی.فهرست.موضوعات. SIC( CORDIS(«.طبقه.بندی.
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بودجه.تحقیقاتی. فناوری(. فراهم.می.کند.که.ساختار.موضوعی.)و. را. امکان. این. می.کند.و.
آژانس.نیز.مشخص.شود..شکل.1.نتیجه.این.طبقه.بندی.را.نشان.می.دهد.

به  اتریش براساس حوزه های فناوری، 2018 )ارزش فعلی  ارتقاء تحقیقات  شکل 1: بودجه آژانس 
میلیون یورو(

نکته: حوزه های فناوری با ارزش فعلی کمتر از 1 میلیون یورو در نمودار آورده نشده است.

منبع: آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش
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الزم.به.ذکر.است.که.دامنه.حوزه.های.مختلف.SIC.می.تواند.متفاوت.باشد..حوزه.های.

.،»ICT.عمومی«.فناوری.با.طیف.گسترده.ای.از.پروژه.ها.مانند.»تولید.صنعتی«.یا.»برنامه.های«

در.تضاد.با.حوزه.های.با.دامنه.کم.و.مشخص.فناوری.)مانند.بیوتکنولوژی.کشاورزی،.فناوری.

طبقه.بندی. این. وجود،. این. با. هستند؛. کوانتومی(. فناوری.های. و. هواپیمایی. و. هوانوردی.
تصویری.قابل.توجه.از.جهت.گیری.موضوعی.پروژه.هایی.که.بودجه.می.گیرند،.ارائه.می.دهد.

بخش.»تولید.صنعتی«.با.ارزش.فعلی.تأیید.شده.64/9.میلیون.یورو،.بخش.اعظم.بودجه..

آژانس.را.دریافت.می.کند.و.پس.از.آن.».فناوری.های.حمل.و.نقل.زمینی«.)56/5.میلیون.یورو(،.

»الکترونیک/میکروالکترونیک«.)48/7.میلیون.یورو(.و.»مواد.پیشرفته«.)48/0.میلیون.یورو(.در.

رتبه.های.بعدی.هستند..اگر.»برنامه.های.ICT«.و.»پردازش.اطالعات.،.سیستم.های.اطالعاتی«،.
 CORDIS SIC ارتباطات.که.در.سیستم. فناوری.اطالعات.و. به. به.عنوان.دو.حوزه.مربوط.
به.طور.جداگانه.تعریف.شده.اند،.با.هم.ادغام.شوند،.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.با.ارزش.

نزدیک.به.73/8.میلیون.یورو.رتبه.اول.را.خواهد.داشت.

با.توجه.به.اینکه.مباحث.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.در.بسیاری.از.زمینه.های.دیگر.نیز.

به.عنوان.یک.شکل.عمومی.از.فناوری.مورد.توجه.قرار.می.گیرد.و.از.آنجا.که.بسیاری.از.

با.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.ارتباطی.ناگسستنی.دارند.)به.عنوان.مثال. زمینه.های.فناوری.

الکترونیک/.میکروالکترونیک،.اتوماسیون.و.رباتیک(،.بدیهی.است.که.این.حوزه.یکی.از.

می.شود.. محسوب. اتریش. در. کاربردی. تحقیقات. بودجه. تأمین. برای. موضوعات. مهمترین.

در.واقع،.یک.تحلیل.ویژه.که.توسط.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.انجام.شده.است،.نشان.

می.دهد.که.درصد.بودجه.اختصاص.یافته.به.پروژه.هایی.که.تمرکز.زیادی.بر.دیجیتال.سازی.

دارند،.طی.چند.سال.گذشته.به.طور.قابل.توجهی.افزایش.یافته.است،.به.طوری.که.از.40٪.در.

2015.به.61٪.در.2018.رسیده.است..در.خصوص.دیجیتال.سازی،.مباحث.»هوش.مصنوعی«.
و.»رباتیک«.اهمیت.زیادی.دارند.

بررسی.متوسط.میزان.تأمین.بودجه.در.سال.های.2017.و.2018.نشان.می.دهد.که.نزدیک.

به.100.میلیون.یورو.از.بودجه.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.به.این.فناوری.های.کلیدی.اختصاص.

یافته.است..هنگام.بررسی.هر.یک.از.برنامه.هایی.که.به.این.بودجه.نیاز.دارند،.متوجه.می.شویم.
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دیگر،. عبارت. به. دارند.. را. محبوبیت. بیشترین. درصدی. .51 سهم. با. عمومی. برنامه.های. که.

تحقیق..در.مورد.هوش.مصنوعی.و.رباتیک.بیشتر.از.پایین.به.باال1.انجام.می.شود..برنامه.»تولید.

برای.آینده2«.در.جایگاه.دوم.است.و10٪.از.کل.بودجه.برای.هوش.مصنوعی.و.رباتیک.از.

طریق.این.برنامه.خاص.توزیع.می.شود..برنامه.های.COMET.و.»فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.

آینده3«.به.ترتیب.با.9٪.و.8٪.در.مراتب.بعدی.هستند..این.آمار.نشان.می.دهد.که.تحقیقات.

در.مورد.این.فناوری.های.کلیدی.جدید.با.ترکیبی.متعادل.از.ابزارهای.پایین.به.باال.و.باال.به.
پایین.به.جلو.رانده.شده.است.

تحوالت راهبردی

. )DIA(.4در.سال.2018،.یک.مرحله.مهم.راهبردی.اتفاق.افتاد.و.آژانس دیجیتال سازی

وزارت. و. دیجیتال. و. اقتصادی. امور. فدرال. وزارت. بر.عهده. آن. مالی. تأمین. ایجاد.شد.که.

ارتقاء. آژانس. در. بخش.جداگانه. DIA.یک. است.. فناوری. و. نوآوری. فدرال.حمل.و.نقل،.

تحقیقات.اتریش.است..با.این.کار،.دولت.فدرال.در.حال.ارتقاء.تحول.دیجیتالی.اتریش.است.

و.هدف.آن.تبدیل.اتریش.به.بازیگری.جهانی.برای.تعالی.و.نوآوری.دیجیتال.است..DIA.در.

زمینه.دیجیتال.سازی.از.عموم.مردم،.نهادهای.حاکم.و.به.ویژه.صنعت.اتریش.حمایت.می.کند..

این.حمایت.شامل.به.اشتراک.گذاشتن.دانش.و.تخصص.و.همچنین.ارائه.پروژه.هایی.است.

شبکه.ای. به.عنوان. را. خود. .DIA شده.است.. داده. اختصاص. شرکت.ها. به. خاص. به.طور. که.

برای.جامعه.دیجیتال.سازی.تعریف.می.کند.و.در.نقش.مشاور.دولت.فدرال،.از.طرح.»اتریش.

ذی.نفعان. و. مهارت.ها. پروژه.ها،. بار. اولین. برای. آژانس. این. می.کند.. پشتیبانی. نیز. دیجیتال«.
جامعه،.صنعت.و.نهادهای.دولتی.را.گرد.هم.می.آورد.

پروژه.های.زیر.اجرای.عملی.وظایف DIA را.نشان.می.دهد:

نقشه جامعه:.در.حال.حاضر.دسترسی.به.ابتکارات.دیجیتال.و.دانش.در.مورد.شرکای. ��
اتریش. ماهیتی.غیرمتمرکز.و.بدون.ساختار.در. برای.دیجیتالی.شدن،. بالقوه. همکاری.

1. bottom-up
2. Production for the future
3. ICT of the future
4. Digitalisation Agency 
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و. آورده. هم. گرد. را. مختلف. ذی.نفعان. است:. مشکل. این. حل. حال. در. .DIA دارد..

مقیاس.گذاری.پروژه.های.خاص.را.حمایت.می.کند..ذی.نفعان.اصلی.دیجیتالی.شدن.در.
https://.یک.نقشه.جامعه.که.به.طور.پیوسته.در.حال.رشد.است.و.در.پایگاه.اینترنتی
www.digitalaustria.gv.at.در.دسترس.است،.نشان.داده.می..شوند..این.نقشه.جامعه.

بازیگران،.پروژه.ها.و.ابتکارات.دیجیتالی.سازی.در.اتریش.را.ارائه.می.دهد..این.پایگاه.

داده.تصویری،.زمینه.ای.برای.توسعه.روابط.بین.مهمترین.ذی.نفعان،.ابتکارات.و.سازمان.ها.

فراهم. دیجیتالی.سازی. به. عالقه.مند. شرکت.های. برای. را. امکان. این. و. می.کند. ایجاد.

می.کند.تا.به.راحتی.به.اطالعات.دسترسی.پیدا.کنند،.اطالعاتی.همچون:.دیجیتال.سازی.
در.مجاورت.من.در.کجا.انجام.می.شود؟.SME.من.با.چه.کسی.می.تواند.همکاری.کند؟

DIAlogues.-.از.بهترین.ها.بیاموزید..SME های.موفق.در.هر.صنعت.نشان.می.دهند. ��

می.کنند.. استفاده. بی.نقص. روشی. به. شدن. دیجیتالی. فرصت.های. از. چگونه. که.

آژانس. برای. را. محفلی. گفتگوها،. از. جدید. سری. یک. عنوان. به. .DIAlogues

دیجیتال.سازی.فراهم.می.کند.که.در.آن.پیشگامان.دیجیتال.تخصص.خود.را.با.دیگران.

هم. گرد. را. شرکت.ها. و. مبتکران. موفق.ترین. گفتگوها. این. می.گذارند.. اشتراک. به.

هستند.. خود. دانش. گسترش. به. قادر. و. می.آموزند. بهترین.ها. از. SME ها. می.آورد..

آغاز. اتریش. سراسر. در. .2019 مارس. در. شرکت.ها. برای. .DIAlogue گفتگوهای.

شده.است..برای.سال.اول،.رویدادهایی.در.هر.ایالت.فدرال.اتریش.در.حال.برنامه.ریزی.
است.و.در.قالب.یک.نمایشگاه.سیار.برگزار.می.شود.

SME تیمی1:.دیجیتال.سازی.نیاز.ویژه.ای.به.شرکت.های.پیشرو.دارد.که.منابعی.برای. ��

تحریک.تحول.دیجیتالی.خود.دارند..شرکت.های.تأمین.کننده.برای.ادامه.رقابت.خود.

SME.تیمی. این.دقیقاً.همان.جایی.است.که. به.مهارت.های.دیجیتالی.احتیاج.دارند..

وارد.عمل.می.شود:.با.حمایت.DIA،.شرکت.های.پیشرو.و.شرکای.آنها.فرآیندهای.

دیجیتال.سازی.را.با.کمک.هم.توسعه.می.دهند.و.با.انجام.این.کار،.اکوسیستم.هایی.را.
ایجاد.می.کنند.که.با.هم.موثرتر.کار.می.کنند.

1. Team SME



27مهم ترین آژانس های تأمین بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش

روز دیجیتال اتریش:.پروژه.های.موفق.دیجیتال.سازی.برای.تسخیر.این.رشته.حرفه.ای. ��
به.افراد.مستعد.نیاز.دارند..با.استفاده.از.مدل.کاماًل.تثبیت.شده.روز.دختر1.در.اتریش،.
روز.دیجیتال.اتریش.یک.روز.عملکرد.یکپارچه.است.که.شرکت.ها.تمرکز.خود.در.
احساسی. و. تجربه.گرا. رویکرد. امر،.یک. این. می.دهند.. ارائه. را. دیجیتال.سازی. زمینه.
را.به.پروژه.های.دیجیتال.سازی.ارائه.می.دهد.و.به.عنوان.ابتکاری.در.سراسر.اتریش.،.
تمرکز.خود.را.به.سمت.قدرت.دیجیتالی.شدن. SME ها.در.اتریش.معطوف.می.کند..
شرکت.های.اتریشی.برای.اولین.بار.در.پاییز.2019،.روزهای.دیجیتال.اتریش.را.برای.
کردند.. برگزار. دیجیتال.سازی2. بینش. نظارت. تحت. سراسر.کشور. در. دانش.آموزان.
این. دانش.آموزان. به. نیز. مدارس. برای. دیجیتال.سازی. بینش. مسابقه. یک. برگزاری.

امکان.را.می.دهد.تا.این.موضوع.را.به.طور.عمیق.بررسی.کنند.

فرآیند..�� طی. در. جدید. رویکرد. استراتژیک،. سطح. در. بیشتر. تحوالت. از. نمونه.ای.
طرح. عنوان. به. شاخص3. منطقه. انرژی. برنامه. گرفتن. نظر. در. با. که. است. انتخاب.
ابتکاری.صندوق.اقلیم.و.انرژی.)KLIEN(.انجام.می.شود..اعتبارسنجی.و.ارائه.مقیاس.
گسترده.ای.از.فناوری.های.نوآورانه.انرژی.که.در.تنظیمات.برنامه.های.زندگی.واقعی.
اجرا.می.شوند،.در.این.برنامه.اهمیت.دارند..این.امر.به.برنامه.ریزی.طوالنی.مدت.نیاز.
دارد.تا.بتواند.از.مشارکت.الزم.و.فعال.شرکت.ها.و.کاربران.نیز.اطمینان.حاصل.کند.

در.سال.های.2018/2017.یک.فرایند.انتخاب.دو.مرحله.ای.جدید.برای.اجرای.برنامه..��
انرژی.منطقه.شاخص.معرفی.شد.که.دو.هدف.داشت:.اطمینان.از.تأمین.میزان.بودجه.
الزم.و.اجرای.برنامه.در.بلند.مدت.)2018-2025(..در.اولین.گام.این.فرآیند.انتخاب،.
مفاهیم.استراتژیک.با.تمرکز.بر.اهداف.بلند.مدت،.به.رقابت.با.یکدیگر.پرداختند..در.
مرحله.دوم،.هیئت.داوران.بین.المللی.سه.منطقه.شاخص.را.انتخاب.کردند..این.مناطق.
به.عنوان.مفاهیم.جامع.ارزیابی.شدند.و.بنابراین.می.توانند.از.طریق.پروژه.های.مستقل.

مربوطه.تقاضای.بودجه.کنند.

1. Girls Day
2. Insight Digitalisation
3. Flagship Region Energy Programme
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جدول 8: روندهای جدید در سبد ابزار

اهدافگروه هدفابزار تامین بودجه

اردوگاه.های.راه.اندازی.مجدد.دیجیتال

https://www.ffg.at/ausschreibung/
digital-pro-bootcamps-1-aussch-
reibung

SME
توانمندی.استفاده.از. ��

فناوری.های.دیجیتال
تدوین.برنامه.های.آموزشی. ��

سفارشی.برای.آموزش.
حرفه.ای.دیجیتال.سازی

قطب.های.نوآوری.دیجیتال

https://www.ffg.at/dih/1.Aussch-
reibung2018

SME
زیرساخت.های.بهبودیافته. ��

منتهی.به.نوآوری
دسترسی.به.تخصص،. ��

زیرساخت.و.مربیگری.
در.پروژه.های.نوآوری،.
با.تمرکز.بر.استفاده.از.

فناوری.های.جدید

منبع: آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش

تغییرات در سبد ابزارها

آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.در.سال.2018.سبد.ابزار.خود.را.از.بسیاری.از.جهات.برای.

»نوآوری. برنامه.آزمایشی. از.یک.طرف،.دو. داد.. بودجه.گسترش. قالب.های.جدید. توسعه.

موثر«.و.»آزمایشگاه.ایده.ها«،.آزمون.کاربرد.واقعی.را.پشت.سر.گذاشتند.و.در.شرف.ادغام.

جدید. اولویت.های. دیگر،. طرف. از. هستند.. اتریش. تحقیقات. ارتقاء. آژانس. ابزار. سبد. در.

در.زمینه.دیجیتالی.شدن.تعیین.شد:.صالحیت.و.انتشار.)جدول.8(..این.تغییرات.در.ادامه.به.
تفصیل.توضیح.داده.خواهد.شد:

نوآوری موثر:.به.دنبال.دو.فراخوان.برای.ارائه.طرح.های.پیشنهادی.در.مرحله.آزمایشی. ��
که.فراخوان.اول.آن.توسط.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.و.فراخوان.دوم.توسط.بنیاد.ملی.
تحقیقات،.فناوری.و.توسعه.تأمین.بودجه.شد،.این.قالب.برای.پرداختن.به.گروه.های.
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ارزیابی.مرحله. از.مارس.2019،. توسعه.داده.شد.. بیشتر،. ارزیابی. معیارهای. هدف.و.

آزمایشی.ادامه.دارد.و.نتایج.موقت.به.طور.مداوم.مثبت.بوده.است..به.همین.دلیل،.انتقال.
به.عملیات.منظم.در.حال.برنامه.ریزی.است.

آزمایشگاه ایده ها:.واکنش.به.اولین.طرح.پیشنهادی.که.توسط.بنیاد.ملی.تحقیقات،. ��
فناوری.و.توسعه.تأمین.بودجه.شد،.بسیار.مثبت.بود..از.مجموع.112.برنامه،.14.محقق.
زن.و.16.محقق.مرد.به.آزمایشگاه.ایده.دعوت.شدند.که.موضوع.آنها.این.بود:.»انسان.
که. ایده.هایی. ماشین.آالت«.. و. انسان.ها. بین. همکاری. آینده. انقالب.صنعتی.چهارم-.
شرکت.کنندگان.در.آن.سهیم.بودند،.به.پنج.طرح.کلی.تبدیل.شد..از.سه.نفر.آنها.برای.
ارائه.یک.برنامه.کامل.دعوت.شد.و.هر.سه.پروژه،.موفق.به.دریافت.بودجه.شده.اند.

برآورده. �� برای. تالشی. اردوگاه.ها. این. دیجیتال1:. مجدد  راه اندازی  اردو های 
است.. دیجیتال. فناوری.های. از. استفاده. در. توانمندی. به. مربوط. نیازهای. ساختن.
هفته.ای. .9 اردوی. یک. در. SME ها(. بر. تمرکز. )با. اتریشی. شرکت.های. کارمندان.
شرکت.می.کنند.که.یک.برنامه.آموزشی.متناسب.با.ایشان.برای.توانمند.ساختن.آنها.
به.عنوان.متخصصان.دیجیتال.ارائه.می.شود..اولین.دور.فراخوان.برای.دریافت.تقاضا.ها.
در.اواسط.نوامبر.2018.آغاز.شد.و.در.پایان.ماه.مه.2019.به.پایان.رسید..این.برنامه.

توسط.وزارت.فدرال.امور.اقتصادی.و.دیجیتال.تأمین.مالی.می.شود.

اقدام. �� یک. دیجیتال. نوآوری. قطب.های. .:)DIH( دیجیتال2  نوآوری  قطب های 
شرکت.های. در. نوآوری. برای. مناسب. زیرساخت.های. آن. در. که. است. ساختاری.
کوچک.و.متوسط.در.سطح.محلی.توسعه.می.یابد.و.تمرکز.آن.بر.استفاده.از.فناوری.های.
ارائه.می.دهد. SME ها.متخصصانی.را. به. دیجیتال.است..قطب.های.نوآوری.دیجیتال.
که.از.تجارب،.زیرساخت.ها.و.قابلیت.مربیگری.پیشرفته.برای.پروژه.های.خاص.مرتبط.
با.نوآوری.برخوردار.باشند..آخرین.مهلت.اولین.فراخوان.برای.پیشنهادات.در.پایان.

فوریه.2019.بود.و.تقاضا.ها.در.اواخر.آوریل.ارائه.شد.

1. Digital Pro Boot camps
2. Digital Innovation Hubs
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)aws( آژانس خدمات اقتصادی اتریش
چارچوب قانونی و اهداف تامین بودجه

این. می.شود.. محسوب. اتریش. اقتصاد. ارتقاء. بانک. اتریش،. اقتصادی. خدمات. آژانس.

آژانس.بر.اساس.قانون.تأسیس.)روزنامه.قانون.فدرال.2002/130(.راه.اندازی.و.در.1.اکتبر.

2002.تحت.مقررات.ویژه.قانونی.افتتاح.شد..وزارت.فدرال.حمل.و.نقل،.نوآوری.و.فناوری.

و.وزارت.فدرال.امور.اقتصادی.و.دیجیتال،.این.آژانس.را.تأمین.مالی.کرده.و.تیم.مدیریتی.

سایر. کنار. در. همچنین. وزارت.خانه.ها. این. می.کنند.. منصوب. نیز. را. آژانس  ناظر  هیئت. و.
وزارتخانه.ها،.ایالت.ها.و.نهادهای.دولتی.فدرال،.جزو.مشتریان.این.آژانس.هستند.

آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش،.مطابق.با.وظایف.قانونی.خود،.نقطه.اصلی.تماس.برای.

ارتقاء.رشد.و.نوآوری.است.)بخش.2.قانون.آژانس(..مهمترین.وظایف.آژانس.اقتصادی.که.

و. رقابت.پذیری. تقویت. مشاغل،. ایجاد. و. از:.محافظت. عبارتند. تعریف.شده.است. قانون. در.

حمایت.از.مراکز.تحقیقاتی.با.تامین.بودجه.مربوط.به.شرکت.های.فدرال.برای.صنعت.و.ارائه.
خدمات.مالی.و.مشاوره.ای.برای.حمایت.از.صنعت.

ابزارها، شاخص های اصلی عملکرد و اولویت ها

ابزارهای.تأمین.بودجه.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش در.جهت.ارتقای.منابع.پروژه.های.

نوآوری.و.رشد.در.بخش.بنگاه.های.اقتصادی.با.دو.حوزه.اولویت.دار.»شرکت.جدید«.و.»رشد.
و.صنعت«.به.کار.گرفته.می.شود..ابزار.اصلی.عبارتند.از:

آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش دسترسی.به.بودجه.خصوصی.برای.سرمایه.گذاری.های..��
بانکی.از. جدید،.پروژه.های.نوآوری.و.جهش.های.اقتصادی.را.برای.جبران.وام.های.

دست.رفته.یا.ناکافی.تضمین.می.کند..

وام های ERP.برای.تأمین.سرمایه.گذاری.های.برنامه.ریزی.شده.با.استفاده.از.شرایط. ��
خوب.از.لحاظ.نرخ.بهره.وام.ها.
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یارانه های.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش.برای.تقویت.پایه.مالی.شرکت.ها.هنگام. ��
تأمین.مالی.پروژه.های.سرمایه.گذاری.

از. همچنین. اتریش. اقتصادی. خدمات. آژانس. یارانه.ها،. و. وام.ها. ضمانت.ها،. بر. عالوه.

طرف،. یک. از. می.کند.. استفاده. شرکت.ها. سهام. ارزش. افزایش. برای. دیگری. ابزارهای.

بودجه.عمومی.به.عنوان.اهرمی.برای.وارد.کردن.سرمایه.خصوصی.استفاده.می.شود..از.طرف.

دیگر،.تطبیق.خدمات.متناظر،.هزینه.های.شرکت.ها.و.سرمایه.گذاران.برای.یافتن.یکدیگر.را.

ماهیت. ارائه.می.دهد.صرفاً. اتریش. اقتصادی. کاهش.می.دهد..خدماتی.که.آژانس.خدمات.

مالی.ندارند،.بلکه.شامل.خدمات.بسیار.موثری.برای.افزایش.آگاهی.و.همچنین.پیشنهادات.
مشاوره،.اطالع.رسانی.و.مربیگری.هستند.

جدول 9: تعداد گرنت ها به میلیون یورو، 2018

برنامه /
ابزار

تعدادتعداد تقاضاها
پروژه های 

تصویب شده 
جدید

درصد نرخ 
پروژه های 

تصویب 
شده

پروژه های 
تصویب شده 

جدید به 
میلیون یورو

ارزش 
فعلی 

پروژه های 
تصویب 

شده 
جدید

هزینه های 
کلی 

پروژه به 
میلیون 

یورو

201720182017201820182017201820182018

1.6661.7551.1141.16567306/4335/422/3485/9ضمانت

1.7821.7611.3671.2967760060014/5734/6وام

223/61.241/21.240/65.559/8*18.9173.6812.93213.80033گرنت

6236696944915/412/9036/3مشارکت

22.9887.8665.48216.305541.145/42.189/61.277/46.816/6مجموع

* نرخ تصویب گرنت ها بدون در نظر گرفتن برنامه جایزه اشتغال

منبع: آژانس خدمات اقتصادی اتریش

در.سال.2018.به.طور. حمایت.های.ارائه.شده.توسط.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش 

قابل.توجهی.گسترش.یافت..این.رشد.استثنایی،.در.شاخص.های.خروجی.مانند.تعداد.مصوبات.
جدید.و.حجم.بودجه.ارائه.شده.برای.ابزارهای.مالی.منعکس.می.شود.
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برای. اتریش. اقتصادی. بنگاه.های. بخش. آمادگی. و. موجود. شده. ارائه. خدمات. بهبود.

سرمایه.گذاری،.امکان.استفاده.کامل.از.خدمات.اعتباری.با.حجم.600.میلیون.یورو.را.فراهم.

تأمین. برای. اتریشی. شرکت.های. که. است. واضح. ضمانت.ها،. زمینه. در. به.ویژه. کرده.است..

بازارهای. به. دسترسی. به. اغلب. رشد،. و. نوآوری. سرمایه.گذاری،. جدید،. پروژه.های. اعتبار.

آژانس. مالی،.سبد.خدمات. ابزارهای.کمک. نظر. از. مقابل،. در. دارند.. نیاز. اعتبار.و.سرمایه.

خدمات.اقتصادی.اتریش.گسترش.یافته.است.و.شامل.برنامه.های.عمدتاً.موقت.)شامل.جایزه.

بیمه. و.حق. اتفاقی. دستمزد. هزینه. بودجه. افزایش.سرمایه.گذاری،. برای. بیمه. استخدام،.حق.

سرمایه.گذاری.خطرپذیر(.است.که.منجر.به.افزایش.فوق.العاده.میزان.پروژه.های.تصویب.شده.
و.خدمات.مالی.شده.است.

بودجه.کلی.این.آژانس.با.ارزشی.معادل.2189/5.میلیون.یورو،.تقریباً.91/2٪.بیشتر.از.سال.

قبل.است..حجم.وام.ها.بدون.تغییر.باقی.ماند،.مشارکت.ها.16/2.درصد.کاهش.و.ضمانت.ها.

9/5.درصد.افزایش.یافت..به.طور.هم.زمان،.برنامه.های.کمک.بالعوض.که.به.طور.موقت.و.

به.صورت.گسترده.استفاده.می.شدند.)به.ویژه.جایزه.استخدام(،.افزایش.تقریباً.شش.برابری.

حجم.کمک.هزینه.)از.223/7.میلیون.یورو.در.سال.2017.به.1241/2.میلیون.یورو.در.سال.
2018(.را.امکان.پذیر.کرد..بنابراین،.ارزش.فعلی.بودجه.با.395/3.درصد.افزایش.به.مجموعاً.

1277/4.میلیون.یورو.افزایش.یافت.)جدول.9(. 

تصویب. تازگی. به. که. بودجه.هایی. اکثریت. بخش،. اساس. بر. بودجه. توزیع. به. توجه. با.

شده.اند،.مربوط.به.بخش.تولید.است..در.واقع.این.بودجه.ها.برای.مواردی.که.مستقیماً.مربوط.

بودجه.در.سال. از.کل. به.٪45. میزان.آن.ها. تنظیم.شده.اند.و. نیستند،. به.یک.صنعت.خاص.

2018.می.رسد..این.امر.نشان.دهنده.توسعه.های.مثبت.اقتصادی.با.تمایل.فوق.العاده.باال.برای.

سرمایه.گذاری.در.صنعت.تولید.است..در.تجارت.نیز،.میزان.تصویب.بودجه.با.افزایش.16.

بخش. برای. شده. تصویب. تازه. بودجه. میزان. مقابل،. در. یافت.. افزایش. اندکی. درصدی،.
خدمات.در.مجموع.به.20٪.کاهش.یافت.

خود. به. را. بودجه. و.٪80. هستند. شرکت.های.کوچک. اغلب. بودجه،. دریافت.کنندگان.

کوچک. شرکت.های. .،)٪10( انفرادی. مشاغل. کوچک.تر،. پروژه.های. می.دهند.. اختصاص.
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)16٪(.و.سایر.مشاغل.کوچک.)23٪(.تقریباً.نیمی.از.کل.بودجه.را.دریافت.می.کنند،.در.حالی.
که.شرکت.های.متوسط.و.بنگاه.های.بزرگ.به.ترتیب.20٪.و.32٪.بودجه.را.دریافت.می.کنند.

ایالت.های.فدرال.اتریش.علیا.و.اتریش.سفلی.موقعیت.های.سنتی.خود.را.در.مقایسه.با.سایر.
ایالت.های.فدرال.تأیید.کرده.و.تقریباً.نیمی.از.کل.بودجه.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش 
با.27٪.و.19٪.دریافت.کردند..15٪.اضافی.به.وین.و.12٪.به. را.در.سال.2018.به.ترتیب.
ایالت.فدرال.اختصاص.یافت.که.در.سال.2018.پویایی.خاصی. اشتایرمارک1.به.عنوان.دو.
بودجه. .٪7 تقریبا. کدام. تیرول4.هر. و. زالتسبورگ3. کرنتن2،. فدرال. ایالت.های. دادند.. نشان.
به.طور.کلی،. دریافت.کرد.. بودجه. فورآرلبرگ٪3.5. مشابه.سال.گذشته،. دریافت.کردند..
توزیع.بودجه.در.میان.ایالت.های.فدرال.در.سال.2018.دارای.ساختار.متعادل.تری.نسبت.به.
سال.های.گذشته.بود..این.امر.را.می.توان.با.برنامه.های.گرنتی.که.به.طور.موقت.ارائه.شده.و.در.

مقیاس.وسیعی.اجرا.می.شوند،.مرتبط.دانست.

تحوالت راهبردی

جهت.گیری.راهبردی.سبد.ابزارها.در.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش.در.سال.های.اخیر.

بودجه.و. به. بهبود.دسترسی. بودجه.در.سطح.شرکت.ها،.همچنین. تأثیر. افزایش. راستای. در.

اقدامات.موقتی. تاثیرات.خاص. بر. کاهش.هزینه.ها.و.دوندگی..های.اداری.بوده.است..عالوه.

سبد. رشد. به. نیز. برنامه.های.جدید. معرفی. داد،. افزایش. سال.2018. در. را. بودجه. که.حجم.

ابزارها.کمک.کرد..اما.دلیل.اصلی.آن.بیشتر.در.تعدیل.قوانین.و.مقررات.بودجه.است.که.

باعث.می.شود.بودجه.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش برای.تأمین.مالی.پروژه.های.نوآوری.

و.رشد.جذابیت.بیشتری.داشته.باشد..در.عین.حال،.استفاده.هدفمند.از.ابزارها،.تأمین.نیازهای.

ناهمگون.مالی.شرکت.ها.را.تضمین.می.کند..این.امر.خصوصاً.در.مورد.شرکت.های.نوپای.

نوآور.به.عنوان.یک.گروه.هدف.خاص،.صادق.است..در.بسیاری.از.موارد،.تأمین.بودجه.

1. Styria
2. Carinthia
3. Salzburg
4. Tyrol 
5. Vorarlberg
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دولتی.پروژه.برای.انجام.فعالیت.های.تحقیق..و.توسعه.به.تنهایی.نمی.تواند.حمایت.مالی.کافی.

برای.فعالیت.های.بلند.پروازانه.شرکت.ها.را.فراهم.کند..همچنین.الزم.است.حمایت.مناسب.
شامل.اشتراک.اطالعات.و.دانش)به.ویژه.در.مرحله.تأسیس(.ارائه.شود.

به.همین.دلیل،.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش.از.مخلوطی.از.ابزارها.استفاده.می.کند.

که.برای.رفع.نیازهای.سرمایه.گذاری.های.جدید.تهیه.و.تنظیم.شده.اند..آنها.نه.تنها.دسترسی.

آسانتر.به.سرمایه.خارجی.از.طریق.ضمانت.و.وام.های.erp.را.به.همراه.دارند،.بلکه.با.توجه.به.
توسعه.شرکت.ها،.به.نقایص.معمول.زیر.نیز.رسیدگی.می.کنند:

مبنای.بودجه.دولتی.برای.سرمایه.گذاری.های.نوآورانه.جدید.در.مراحل.اولیه.توسعه.)که.

با.ریسک.باال.و.موانع.دسترسی.به.سهام.خصوصی.مشخص.می.شود(،.»سرمایه.مرحله.کشت.

ایده.aws1«.است.که.یک.کمک.مالی.قابل.بازپرداخت.است..افزایش.سرمایه.مرحله.کشت.

ایده.پیش.بینی.شده.در.بودجه.سال.های.2017.الی.2019.امکان.توسعه.»مرحله.پیش.از.کشت.

ایده.آژانس«.و.»سرمایه.مرحله.کشت.ایده.آژانس«.را.در.مجموع.برای.54.پروژه.تصویب.
شده.در.سال.2018.فراهم.کرد..این.بودجه.به.18/7.میلیون.یورو.رسیده.است..

به.دنبال. مجموعه.کشت.ایده،.یک.نقطه.شروع.اصلی.برای.تأمین.بودجه.دولتی.است:.

طریق. از. نوآورانه. جدید. شرکت.های. رقابتی،. انتخاب. فرآیند. یک. در. صالحیت. تایید.

کمک.های.بالعوض.و.خدمات.مشاوره.برای.بهبود.وضعیت.مالی.خود.و.همچنین.گسترش.

دانش.خود.حمایت.می.شوند..این.خدمات.مشاوره.ای.فرایند.نوآوری.این.شرکت.های.نوپا.

بر. مالکیت.فکری،.مشخص.می.کند..عالوه. برای.حقوق. استراتژی.فردی. از.طریق.یک. را.

بخش.فناوری.های.برتر،.دو.گرنت.تحت.عنوان.»impulse XS «.و.»impulse XL«.نیز.برای.

پروژه.های.نوآورانه.در.صنایع.خالق.وجود.دارد..این.ابزارها.همچنین.از.یک.سیستم.داوری.

انتخابی.استفاده.می.کنند..در.سال.2018،.تعداد.53.پروژه.وجود.داشت.که.در.مجموع.4/1.
میلیون.یورو.بودجه.دریافت.کردند..

در.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش،.یکی.از.اهداف.مهم.استراتژی.تأمین.بودجه.برای.

1. aws Seed financing
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بخش.نوآورانه.سرمایه.گذاری.های.جدید.نیز.افزایش.متوالی.سرمایه.پایه.خود.با.استفاده.از.

سهام.خصوصی.است..این.استراتژی.هم.شامل.استفاده.از.ابزارهای.پولی.است.که.ریسک.

ایجاد. باعث. هم. و. می.گذارد. اشتراک. به. را. سرمایه.گذاران.خصوصی. و. دولتی. بخش. بین.

انگیزه.هایی.برای.افزایش.استفاده.از.سهام.در.سرمایه.گذاری.های.جدید.و.همچنین.ابزارهایی.

اقتصادی. آنها.کاهش.هزینه.های.جذب.سرمایه.است،.می.شود..آژانس.خدمات. که.هدف.

اتریش دارای.طرح.های.بودجه.ای.مختلف.برای.حل.مشکالت.خاص.تأمین.مالی.یا.تقویت.
پایگاه.دانش.است..مشارکت.در.طرح.های.مختلف.ممکن.است.پی.در.پی.یا.ترکیبی.باشد.

در..�� یورو. میلیون. .68/5 که. اتریش1. اقتصادی. خدمات. آژانس. بنیان.گذاری. صندوق.
با.دامنه.سرمایه.گذاری..از. بازار.و. اختیار.دارد،.سهام.گروه.هدف.خود.را.در.شرایط.
0/1.تا.3.میلیون.یورو.ارائه.می.دهد..صندوق.بنیان.گذاری،.امکان.تقسیم.ریسک.را.از.
طریق.استفاده.از.اهرم.سرمایه.خصوصی.فراهم.می.کند..تاکنون.امکان.تأمین.سرمایه.
30.شرکت.پورتفلیو.با.مجموع.سرمایه.153/7.میلیون.یورو.فراهم.شده.است.که.124/7.

میلیون.یورو.از.آن،.حاصل.سرمایه.گذاری.مشترک.خصوصی.بوده.است.

آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش.همچنین.خدماتی.تحت.عنوان فرشتگان.تجاری.i2 2 ارائه..��
می.دهد.که.تالش.می.کند.هزینه.های.مرتبط.با.گردآوری.سرمایه.های.جوان.و.سرمایه.گذاران.
خصوصی.را.کاهش.دهد..با.توسعه.این.پلتفرم.در.حال.حاضر.به.طور.تقریبی.تقریباً.350.
فرشته.تجاری.و.800.پروژه.خطرپذیر.وجود.دارد.که.نشان.می.دهد.هر.ساله.تقریباً.20.
ارتباط.موفق.امکان.پذیر.خواهد.بود..این.امر.نه.تنها.دسترسی.به.سرمایه.خصوصی.را.برای.
سرمایه.گذاری.های.نوآورانه.بهبود.می.بخشد،.بلکه.به.آنها.امکان.دسترسی.به.شبکه.ها.و.

تخصص فرشتگان.تجاری را.نیز.می.دهد.

ایجاد..�� برای. .)EIF( اروپا3. سرمایه.گذاری. صندوق. و. اتریش. اقتصادی. خدمات. آژانس.
از. یکی. این. و. کردند. همکاری. اقتصادی4. خدمات. آژانس. تجاری. فرشتگان. صندوق.

1. aws Founder Fund
2. i2 Business  Angels
3. European Investment Fund
4. Aws Business Angel Fund
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مهمترین.فعالیت.های.این.آژانس.در.این.زمینه.بوده.است..این.صندوق.که.میزان.32/5.میلیون.

یورو.کمک.مالی.دریافت.کرده.است،.از.اصل.سرمایه.گذاری.مشترک.برای.تقویت.تمایل.
فرشتگان.تجاری.برای.تأمین.ارزش.سهام.شرکت.های.تازه.تأسیس.اتریشی.استفاده.می.کند. 

طرح.سرمایه.گذاری.خطرپذیر )VCI(1.که.اولین.بار.در.سال.2011.ارائه.شد،.یک..��
برنامه.صندوق.سرمایه.گذاری.است.که.برای.تحریک.و.به.کارگیری.سرمایه.خصوصی.
طراحی.شده.است.و.با.مشارکت آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش.به.ارزش.تقریبی.
پروژه.های. برای. سرمایه. یورو. میلیون. .100 از. بیش. توانسته.است. یورو. میلیون. .37

سرمایه.گذاری.و.مراحل.رشد.اولیه.شرکت.های.نوآور.فراهم.آورد..

تغییرات در سبد ابزارها

اقدامات.انجام.شده.در.سال.2017.برای.معرفی.جایزه.استخدام.این.امکان.را.برای.آژانس.

خدمات.اقتصادی.اتریش.فراهم.کرد.تا.بتواند.بودجه.خود.را.در.سال.2018.تقریباً.دو.برابر.

کرده.و.به.حدود.2/2.میلیارد.یورو.برساند..در.سال.2019،.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش،.

در. داخلی. اقتصاد. برای. یورو. میلیارد. .1 ارزش. به. حمایتی. اتریش،. بودجه. بانک. به.عنوان.

اعتبارات،.ضمانت.ها،.کمک.های.مالی.و.مشارکت.و.همچنین.خدمات.و.مشاوره.فراهم.کرد..

با.وجود.اینکه.به.دلیل.محدودیت.های.زمانی.و.بودجه.ای.برای.برنامه.های.اعطای.گرنت.)در.

برای. .SME بیمه. بیمه.سرمایه.گذاری.و.حق. مانند.جایزه.استخدام،.حق. مقیاس.های.بزرگی.

افزایش.سرمایه.گذاری.بودجه(.میزان.بودجه.گرنت.ها.کاهش.کلی.داشته.است،.اما.ضمانت.ها.
و.وام.ها.همچنان.توانایی.باالیی.برای.تأمین.بودجه.دارند.

به.طور.خاص،.تعدیل.شرایط.و.ضوابط.بودجه.ضمانت.ها.و.وام.ها.که.از.ابتدای.سال.2017.

آغاز.شده.و.در.سال.2018.نیز.ادامه.داشت،.سهم.بسزایی.در.این.زمینه.داشته.است..نمونه.هایی.

از.این.تعدیالت.شامل.افزایش.حداکثر.حجم.موجود،.افزایش.تمایل.به.ریسک.و.همچنین.

کاهش.هزینه.های.پردازش.و.ضمانت.است..آنها.همچنین.منجر.به.ساده.سازی.دستورالعمل.های.

وام.erp.در.یک.برنامه.رشد.و.نوآوری.جدید.و.در.عین.حال.حفظ.نرخ.بهره.در.پایین.ترین.

1. Venture Capital Initiative  
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سطح.تاریخی.خود.می.شوند..تمرکز.بر.روی.سرمایه.گذاری.پروژه.های.نوآورانه.شرکت.های.

موجود.و.همچنین.شرکت.های.جدید.و.جوان.است..این.گروه.دوم.از.شرایط.ویژه.ارائه.شده.
توسط.اعتبار.بنیان.گذاری.خرد.که.دارای.نرخ.بهره.ثابت.0/5٪.است،.همچنان.سود.می.برند.

در.خصوص.برنامه.های.شبکه.و.همتایابی،.»شبکه.جهانی.مرکز.رشد.)GIN(1«.که.یک.

برنامه.شبکه.بین.المللی.ارائه.شده.با.همکاری.آژانس.ارتقاء.تحقیقات.اتریش.است،.در.سال.

افزایش. مورد. در. توسعه. و. فناوری. تحقیقات،. ملی. بنیاد. داد.. ادامه. به.گسترش.خود. .2018

بودجه.در.ماه.سپتامبر.با.هدف.تقویت.ارتباط.بین.شرکای.موجود.و.همچنین.ورود.به.بازار.

برنامه.های.شبکه.در. از. موافقت.کرد..یکی.دیگر. )منطقه.شانگهای(. هدف.جدید.در.چین.

آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش.برنامه.»شبکه.شرکت.های.نوپای.صنعت2«.است.که.از.سال.

2016.آغاز.شد.و.فرصت.هایی.را.برای.شبکه.سازی.با.شرکت.های.نوپا.فراهم.می.کند..هدف.

این.برنامه،.گرد.آوردن.شرکای.همکاری.و.ایجاد.امکان.دسترسی.به.بازار.برای.شرکت.های.

نوپا.و.استفاده.سریع.تر.از.پیشرفت.های.نوآورانه.برای.آن.ها.است..شبکه.شرکت.های.نوپای.

اتریش. در. نوع.خود. در. پلتفرم.شبکه.همکاری. بزرگ.ترین. از.250.عضو،. بیش. با. صنعت.

که. کرده.اند. برقرار. ارتباط. یکدیگر. با. برنامه. این. در. همکاری. شریک. .20 از. بیش. است..
نشان.دهنده.توانایی.باالی.این.شبکه.است.

اقتصادی. اقدامات.حمایتی.آژانس.خدمات. به. با.توجه. بازار. به. ورود.محصوالت.جدید.

اتریش در.سال.های.2018.و.2019.میزان.چشمگیری.نبود..یکی.از.موارد.قابل.ذکر،.فراخوان.

فناوری.و.توسعه. بنیاد.ملی.تحقیقات.،. از. میلیون.یورو.بودجه. نوآوری.دیجیتال3.است.که.3.

دریافت.کرد..هدف.این.فراخوان.در.واقع.شرکت.های.نوپا.با.محصوالت.و.خدمات.دیجیتال.

با.توجه.به.17.هدف.توسعه.پایدار.سازمان.ملل.متحد.است..تمرکز.عمدتاً.بر.روی.ابزارهایی.

است.که.با.در.نظر.گرفتن.تجربه.به.دست.آمده.در.مرحله.آزمایشی.پروژه.یا.آزمایش.اولیه.

ابزارهای.تازه.معرفی.شده.،.تست.شده.اند..به.عنوان.مثال.IP.Market )که.به.ارائه.کمک.در.
 License.IP.استفاده.از.کمک.تجاری.خارجی.و.انتقال.نوآوری.و.فناوری.به.بازار.می.پردازد(.و
1. Global Incubator Network
2. Industry-Startup.Net
3. Digital Innovation Call
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)که.از.SME ها.و.شرکت.های.جدید.در.جستجو.و.صدور.مجوز.راه.حل.های.فناوری.حمایت.

می.کند(،.دو.نمونه.از.ارائه.خدمات.و.مشاوره.برای.مجموعه.برنامه.IPR.هستند..این.مجموعه.

همچنین.شامل.مربیگری.IP.1.است.که.برنامه.ای.با.هدف.توسعه.و.اجرای.استراتژی.های.IP.برای.
SME های.متمرکز.بر.فناوری.می.باشد.و.در.سال.2018.به.صورت.اصالح.شده.ادامه.یافت.

در.سال.2018،.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش،.سرویس.DigiCoach.را.ایجاد.کرد.

ابزار. بهتر.سبد. متقاضیان.در.درک. به. برای.کمک. پلتفرم.مشاوره.آنالین.است.و. که.یک.

بزرگ.خود.)حاوی.موارد.بسیار.بیشتر.از.آنچه.در.اینجا.ارائه.شده.است(.و.یافتن.اطالعات.

به.راحتی.و.بدون.موانع.بروکراتیک.طراحی.شده.است..پس.از.چند.پرسش.به.عنوان.مثال.

در.مورد.صنعت.خاص.یک.شرکت.و.زمینه.فعالیت.آن،.DigiCoach.اطالعات.ویژه.ای.در.

مورد.گزینه.های.تأمین.اعتبار.آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش در.اختیار.شرکت.های.نوپا،.

کوچک.و.متوسط.و.سرمایه.گذاران.قرار.می.دهد..عالوه.بر.این،.پس.از.ثبت.نام.موفقیت.آمیز،.

می.توانید.بودجه..مربوطه.را.انتخاب.کرده.و.با.استفاده.از.بخش.مدیر.تامین.بودجه.به.صورت.

آنالین.درخواست.خود.را.برای.دریافت.آن.مطرح.کنید..مدیر.تامین.بودجه.در.هر.مرحله.از.

فرایند.درخواست.از.شرکت.ها.پشتیبانی.می.کند.و.اسناد.و.مهلت.های.الزم.برای.آنها.را.ارائه.

می.دهد..آژانس.خدمات.اقتصادی.اتریش اخیراً.با.معرفی.»رویدادهای.مشاوره.ای.تحقق.ایده.

شما2.«،.قالبی.دیگر.معرفی.کرده.است.که.در.آن.شرکت.های.نوپا.می.توانند.ایده.های.خود.را.

برای.دریافت.بودجه.متناسب.با.نیازهایشان.ارائه.دهند..شرکت.ها.پس.از.ارائه.پنج.دقیقه.ای.در.

مورد.ایده.کسب.و.کار.خود.و.جلسه.پرسش.و.پاسخ.بعدی.در.مورد.برنامه.ها.و.استراتژی.های.

تأمین.مالی.خود،.بازخورد.فوری.درباره.اینکه.کدام.یک.از.برنامه.های.بودجه.مناسب.ایده.

تجاری.آنها.است،.دریافت.می.کنند..برنامه.های.بودجه.و.خدمات.مشاوره.ای.همیشه.در.حال.
تغییر.هستند.و.بدون.شک.تحول.دیجیتال.یک.نیروی.محرکه.مهم.در.این.روند.است.

1. IP.Coaching
2. Pitch-your-idea consultation events










