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1-  خرید دولتی نوآوری )PPI(1 در اتحادیه اروپا

1-1  مقدمه

خریــد دولتــی شــامل هزینــه نمــودن پــول دولتــی بــرای تأمیــن کاال، خدمــات و کار می شــود کــه از یونیفــورم نظامی 

ــا قرارداد هــای نظافــت و خدمــات حرفــه ای را پوشــش می دهــد.  ــا بزرگــراه و مــدارس، از تجهیــزات پزشــکی ت ت

کل ارزش خریــد دولتــی اروپــا حــدود 2 تریلیــون یــورو در ســال یــا حــدود 19 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 

اتحادیــه اســت. چگونگــی هزینــه کــردن ایــن پــول بــرای اقتصــاد، ســازمانی کــه آن را هزینــه می کنــد و کســانی 

ــوان  ــوآوری می ت ــک ن ــه کم ــذا، ب ــارزی دارد. ل ــای ب ــوند، پیامده ــد می ش ــت بهره من ــه آن در نهای ــه از نتیج ک

نتیجــه بهتــری از خریــد دولتــی بدســت آورد. خریــد کاال یــا خدمــات بــا طراحــی بهتــر می توانــد ضمــن افزایــش 

بهــره وری، اثــرات زیســت محیطی را نیــز کاهــش دهــد. همچنیــن، روش هــای جدیــد ثبــت یــا بــه اشــتراک گذاری 

ــی  ــد موجــب صرفه جوی ــد بهــره وری مدیریــت را افزایــش دهــد. برخــی از نوآوری هــا می توانن اطالعــات می توان

آنــی بــرای مراجــع خریــد دولتــی شــوند و برخــی دیگــر مســتلزم ســرمایه گذاری اولیــه بــرای کســب نتایــج بهتــر 

در بلندمــدت هســتند. در مــواردی کــه بودجــه دولتــی محــدود اســت از طریــق نــوآوری می تــوان ارائــه خدمــات 

و زیرســاخت های حیاتــی را تســهیل نمــود. 

ــه ســازمان همــکاری  ــوان نمون ــه عن ــوآوری واقــف هســتند، ب ــه اهمیــت ن ــی همــگان ب امــروزه در ســطح بین الملل

ــه کــرده اســت.  ــوآوری تهی ــای ن ــرای ســنجش و تفســیر فعالیت ه ــی را ب اقتصــادی و توســعه )OECD(2 چارچوب

ــع،  ــد، توزی ــد، تولی ــامل پیش تولی ــد ش ــل بع ــود و در مراح ــروع می ش ــعه ش ــق و توس ــا تحقی ــوآوری ب ــد ن فراین

آمــوزش، آماده ســازی بــازار و روش هــای بازاریابــی یــا ســازمانی جدیــد می شــود. مطابــق پیش بینی هــا در 

صــورت افزایــش ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه بــه 3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اتحادیــه اروپــا تــا 

ــا ســال 2025  ــورو ت ــارد ی ــا 795 میلی ــی ت ــد ناخالــص داخل ــون شــغل ایجــاد می شــود و تولی ســال 2020، 3/7 میلی

افزایــش می یابــد. البتــه در صورتــی کــه بخــش دولتــی در محصــوالت و خدمــات مــورد اســتفاده خــود از نتایــج 

ایــن تحقیــق و توســعه بهــره گیــرد، منافــع بیشــتری نصیــب جوامــع اروپایــی خواهــد شــد. 

1 Public Procurement Innovation: خرید دولتی نوآوری زمانی رخ می دهد که یک دستگاه دولتی سفارش محصول یا سیستمی را می دهد که 
در حال حاضر وجود ندارد، ولی طی یک زمان منطقی با تحقیق و توسعه بیشتر یا کامال جدید قابل دستیابی است.

2 Organization for Economic Cooperation and Development 
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ــتریان و  ــرفته و مش ــای پیش ــا و فراینده ــان فناوری ه ــکاف می ــتن ش ــان برداش ــوآوری از می ــی ن ــد دولت ــدف خری ه

کاربــران بخــش دولتــی اســت. ایــن نــوع خریــد بــا مســائلی همچــون هزینــه، خطــرات، مشــارکت و منافــع مشــترک 

ــرای متوازن ســازی ایــن مســائل از طریــق رویکردهــای ویــژه تدویــن  ــا قوانینــی را ب روبروســت کــه اتحادیــه اروپ

ــا  ــژه کــه همســو ب ــا از طریــق سیاســت های وی ــه اروپ ــه احــکام مصــوب ســال 2014. اتحادی کــرده اســت، از جمل

ــی  ــد دولت ــال از خری ــه طــور فع ــه اســت، ب ــدار و همه جانب ــرای رشــد هوشــمند، پای ــه ب ــن اتحادی ــرد 2020 ای راهب

ــرات اقلیمــی،  ــرای اشــتغال، تغیی ــار اهــداف مشــخص ب ــرد 2020، در کن ــق راهب ــد. مطاب ــوآوری  حمایــت می کن ن

پایــداری انــرژی، فقــر و محرومیــت اجتماعــی و آمــوزش، اروپــا بایــد تــا ســال 2020 ســهم خریــد دولتــی نــوآوری 

از تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه 3 درصــد افزایــش دهــد. 

ــارکت و  ــب مش ــت ترغی ــدام جه ــش از 30 اق ــا، بی ــه اروپ ــال 2011 اتحادی ــوآوری1 س ــه ن ــکار اتحادی ــق ابت مطاب

ــات و  ــاخت تحقیق ــعه زیرس ــی، توس ــن مال ــه تأمی ــی ب ــی، دسترس ــد دولت ــای خری ــردی از بودجه ه ــتفاده راهب اس

ســنجش میــزان پیشــرفت بــرای کشــورهای عضــو پیشــنهاد شــده اســت. الزم اســت بودجه هــای مشــخصی از خریــد 

دولتــی بــه نــوآوری اختصــاص یابــد تــا بهــره وری و کیفیــت خدمــات عمومــی افزایــش یابــد، ضمــن اینکــه بــه ایــن 

ــات مشــاوره و  ــن راســتا، خدم ــرار داد. در ای ــورد توجــه ق ــز م ــم را نی ــای اجتماعــی مه ــوان چالش ه ــب می ت ترتی

راهنمایــی، حمایــت مالــی، جوایــز و رویدادهــای عمومــی متعــددی شــکل گرفتــه اســت تــا بــه مراجــع ذی صــالح 

ــاز اجــرا نماینــد و  ــا رویکــرد ب ــدون تبعیــض و ب ــوآوری را ب خریــد دولتــی کمــک شــود فراینــد خریــد دولتــی ن

ــد.  ــا دهن ــن فرصــت ارتق ــه ای دسترســی شــرکت های کوچــک و متوســط را ب

ــرای  ــرکت ها ب ــی و ش ــش دولت ــه بخ ــک ب ــت کم ــتری جه ــی بیش ــع مال ــق 2020، مناب ــب اف ــه موج ــن، ب همچنی

ــورو جهــت  ــارد ی ــر 70/2 میلی ــغ ب ــا 2020، بال ــه اســت. از ســال 2014 ت ــوآوری اختصــاص یافت ــداف ن ــق اه تحق

پیشــبرد اهــداف ابتــکار اتحادیــه نــوآوری و افــق 2020 تخصیــص می یابــد کــه از ایــن میــزان میلیون هــا یــورو بــه 

طــور مســتقیم بــه ســوی خریــد دولتــی نــوآوری هدایــت می شــود. بخشــی از ایــن بودجــه صــرف نزدیک کــردن 

تحقیقــات و بــازار از طریــق کمــک بــه شــرکت ها در تبدیــل فناوری هــا بــه راه حل  هــای تجــاری کامــاًل کاربــردی 

ــا  ــه ت ــه اولی ــق و توســعه و نمون ــوآوری را از تحقی ــی کل چرخــه ن ــن مال ــز تأمی خواهــد شــد. در طــرف تقاضــا نی

ــد.  ــق را پوشــش می ده ــن اجــرای موف ــتانداردها و اولی ــری اس بکارگی

1 Innovation Union Initiative
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مزایای خرید دولتی نوآوری 

1-2  احکام جدید اتحادیه اروپا برای خرید دولتی

احــکام جدیــد کــه جایگزیــن احــکام ســال 2004 شــده اند از ســال 2014 الزم االجــرا هســتند. ایــن احــکام 

ــت  ــرایط الزم جه ــه ش ــن اینک ــد، ضم ــم می کنن ــوآوری فراه ــی ن ــد دولت ــرای خری ــدی را ب ــای جدی فرصت ه

برقــراری شــفافیت، برابــری و رقابــت را نیــز ایجــاد می نماینــد. از ایــن میــان دو رویــه بــرای مراجعــی کــه عالقمنــد 

ــه  ــوآوری 2. روی ــارکت ن ــد: 1. مش ــر می رس ــه نظ ــب ب ــتند، مناس ــه هس ــا کار نوآوران ــات ی ــد کاال، خدم ــه خری ب

رقابتــی در مذاکــرات. تغییــرات متعــددی در رونــد گزینــش و ارائــه اســناد مــورد نیــاز مناقصه هــای خریــد دولتــی 

بــا هــدف بهبــود دسترســی شــرکت های کوچــک و متوســط ایجــاد شــده اســت. همچنیــن، قوانیــن جدیــد خریــد 

اشــتراکی در جهــت ارتقــا همــکاری بیــن مراجــع خریــد موجــب می شــود اشــتراک خطــر و منافــع در پروژه هــای 

ــه افزایــش یابــد.  نوآوران

ــه خریــدن متمرکــز نیســتند، بلکــه مشــوق هایی در جهــت  قوانیــن جدیــد خریــد دولتــی دیگــر صرفــاً روی چگون

ــات  ــخصی کاال/خدم ــداد مش ــه تع ــدود ب ــد را مح ــع خری ــه مراج ــد بی آنک ــز دارن ــات نی ــوع کاال/خدم ــاب ن انتخ

ــی  ــای دولت ــود در خریده ــول خ ــدن پ ــه ش ــی هزین ــه چگونگ ــیار ب ــی بس ــدگان اروپای ــروزه مالیات دهن ــد. ام نماین

ــد.  ــره وری را دارن ــی و به ــترین ارزش آفرین ــده بیش ــام ش ــای انج ــا خریده ــد آی ــد بدانن ــد و می خواهن ــه دارن توج

لــذا، اتحادیــه اروپــا بــا اعمــال قوانیــن جدیــد ســعی در ارتقــا و توســعه خریــد دولتــی نــوآوری بــه منظــور افزایــش 

بهــره وری ایــن خریدهــا دارد. 

ارائه خدمات عمومی 
باکیفیت و ارزان تأمین نیازهای جدید

مدرن سازی 
خدمات دولتی

کمک به راه اندازی و رشد 
استارت آپ ها

هدایت بازار



خرید دولتی نوآوری 

8

2- راهنمای خرید دولتی نوآوری 

2-1  مقدمه

مطابق راهنمای خرید دولتی نوآوری اتحادیه اروپا، دالیل بکارگیری خرید دولتی نوآوری عبارتند از:

1-  ارائــه خدمــات عمومــی باکیفیــت بــا کمتریــن بودجــه: بــه نــدرت یــک راه حــل نوآورانــه صرفــاً 

بــه جهــت ویژگــی نوآورانــه آن خریــداری می شــود. اغلــب راه حل هــای نوآورانــه بــه دلیــل ارائــه نتیجــه بهتــر بــا 

روش هــای مقــرون  بــه صرفه تــر مــورد توجــه مراجــع خریــد قــرار می گیرنــد. بــه عنــوان مثــال؛

               مثال 1:

در یکــی از بیمارســتان های شــهر ســوچا بسکیتســکا1 در لهســتان تهویــه هــوا اتاق هــای بیمــاران در فصــل گرمــا هزینــه زیــادی 

را بــه بیمارســتان تحمیــل می کــرد، بخصــوص کــه تعــدادی از اتاق هــا نیــز بــه دلیــل نداشــتن تهویــه هــوا نیازمنــد اقــدام الزم 

جهــت افزایــش رفــاه بیمــاران در فصــل گرمــا بودنــد. مدیریــت بیمارســتان بــه جــای تجهیــز کلیــه اتاق هــا بــه سیســتم تهویــه 

ــود. از  ــر ب ــه از نظــر اقتصــادی هــم بســیار به صرفه ت ــر و ســالم تر اســتفاده نمــود کــه البت هــوا موجــود از یــک روش پایدارت

طریــق خریــد دولتــی نــوآوری، نمــای ســاختمان مجهــز بــه پانل هــای خورشــیدی شــد کــه بــدون تاریــک کــردن اتاق هــا بــا 

ایجــاد ســایه فضــای اتــاق را خنــک و مطبــوع می کــرد. ایــن پانــل در عیــن حــال بــا تأمیــن انــرژی بــرق بیمارســتان موجــب 

ــه  صرفه جویــی فــراوان در هزینه هــای جــاری بیمارســتان نیــز می شــد. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود ب

www.ecoquip.eu

2-  توجــه بــه نیازهــای جدیــد: در مــواردی نیــز خریــد دولتــی نــوآوری گزینــه مناســبی جهــت تأمیــن نیازهای 

جدیــدی اســت کــه راه حل هــای موجــود در بــازار نمی تواننــد بــه رفــع آنهــا کمکــی کننــد. بــه عنــوان مثــال؛

             مثال 2: 

ــن  ــی کــه کمتری ــه روش های ــی ب ــات عموم ــه خدم ــزوم ارائ ــورد خطــرات زیســت محیطی ل افزایــش آگاهــی عمومــی در م

خطــر را بــرای ســالمت مــردم و محیــط زیســت دارنــد، افزایــش داده اســت. تغییــر نــوع تقاضــای شــهروندان مســتلزم ایجــاد

1  Sucha Beskidzka 
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ــه عنــوان مثــال ســاخت ایســتگاه های شــارژی خودروهــای برقــی، شــبکه مســیرهای ایمــن   زیرســاخت های جدیــد اســت ب

ویــژه دوچرخــه و غیــره. در ایرلنــد، مراجــع محلــی شــهر دوبلیــن و شــرکت اینترپرایــز ایرلنــد1 یــک فراخــوان عمومــی بــرای 

ــن  ــد. در ای ــالم کرده ان ــه اع ــتفاده از دوچرخ ــه اس ــردم ب ــویق م ــت تش ــه جه ــه و نوآوران ــمند، کم هزین ــای هوش راه حل ه

ــه ســفرهای داخــل و اطــراف شــهر  ــه راه حل هایــی کــه امــکان انجــام یــک چهــارم کلی ــه تهی فراخــوان بخــش اعظــم هزین

ــزان اســتفاده از دوچرخــه از  ــر افزایــش می ــروژه عــالوه ب ــن پ ــن می شــود. در ای ــد، تأمی ــا دوچرخــه را فراهــم کنن ــن ب دوبلی

تجاری ســازی ایده هــای نوآورانــه حمایــت می شــود و داده هــای رفتــاری مفیــدی نیــز جمــع آوری می شــود. بــرای جزئیــات 

بیشــتر رجــوع شــود بــه

https//:www.enterprise-ireland.com/en/News/PressReleases-2016/Press-Releases/Smart-Dublin-and-

Enterprise-Ireland-launch%-E%82%2AC100k(-Small-Business-Innovation-Research-SBIR-Challenge.html

ــرک  ــی ت ــد افزایش ــد و رون ــح می دهن ــی ترجی ــوم و ریاض ــه عل ــری را ب ــای کامپیوت ــودکان بازی ه ــیاری از ک ــروزه بس ام

ــرا در عصــر جدیــد کــه بســیاری  ــی مراجــع اروپایــی شــده اســت. زی تحصیــل در مقاطــع مختلــف تحصیــل موجــب نگران

ــرای اشــتغال  ــد توانمندی هــای الزم ب ــل فاق ــل عــدم ادامــه تحصی ــه دلی ــان بســیاری ب از مشــاغل مســتلزم دانــش اســت جوان

ــورت  ــه ص ــد ب ــم گرفتن ــد تصمی ــان و فنالن ــپانیا، آلم ــوئد، اس ــورهای س ــدارس کش ــی از م ــتا، برخ ــن راس ــتند. در همی هس

ــداری  ــوآور خری ــرکت ن ــود را از 7 ش ــر خ ــورد نظ ــعه م ــق و توس ــد تحقی ــا فراین ــد. آنه ــش بپردازن ــن چال ــه ای ــترک ب مش

کردنــد. از میــان آنهــا 4 شــرکت توانســتند نمونه هــای اولیــه ای بســازند کــه 2 مــورد از آنهــا بــه صــورت ابزارهــای نوآورانــه 

ــی و  ــوزان ابتدای ــرای دانش آم ــه ای را ب ــه ای مشــابه بازی هــای رایان ــه تجرب ــن راه حل هــای نوآوران ــد شــد. ای ــردی تولی کارب

ــد.  ــاد می کنن ــری دروس ایج ــطه در یادگی متوس

ــتفاده  ــری اس ــه در یادگی ــای نوآوران ــن ابزاره ــه از ای ــور( ک ــه 4 کش ــی )در هم ــوز و 40 معلم ــه 600 دانش آم ــق تجرب مطاب

ــل  ــد و تمای ــر بودن ــیمی موفق ت ــک و ش ــاوری، فیزی ــی، فن ــری ریاض ــوزان در یادگی ــد از دانش آم ــا 75 درص ــد، 55 ت نمودن

ــد در  ــا 40 درص ــه 30 ت ــای نوآوران ــن راه حل ه ــن، ای ــد. همچنی ــان دادن ــده نش ــته ها در آین ــن رش ــتغال در ای ــه اش ــتری ب بیش

ــه ــات بیشــتر رجــوع شــود ب ــرای جزئی ــد. ب ــر بودن ــزی مؤث ــان از نظــر ســنجش و برنامه ری ــان معلم ــی زم صرفه جوی

www.imaile.eu 

1  Enterprise Ireland 
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ــا  ــب ب ــی را متناس ــات عموم ــد خدم ــوآوری می توان ــی ن ــد دولت ــی: خری ــات دولت ــازی خدم 3-  مدرن س

نیــاز و تمایــل فزاینــده جامعــه بــه فناوری هــای جدیــد ارائــه نمایــد و در عیــن حــال رضایــت و آســایش جامعــه را 

از خدمــات عمومــی ارتقــا بخشــد. بــه عنــوان مثــال؛

              مثال 3:

ــتانی  ــهری و کوهس ــق ش ــا را در مناط ــی از راه ه ــبکه های بزرگ ــا ش ــن2 ایتالی ــهر توری ــه و ش ــزر1 فرانس ــتان ای ــع شهرس مراج

 Syncro مدیریــت می کننــد. بــه کمــک اتاق هــای بازرگانــی ایــن مناطــق و بــا اســتفاده از بودجه هــای اتحادیــه اروپــا پــروژه

را راه انــدازی کردنــد. بــا توجــه بــه اینکــه در بــازار راه حلــی کــه متناســب بــا نیــاز ایــن مناطــق باشــد، وجــود نداشــت، ایــن 

پــروژه در آغــاز شــامل ســاخت یــک سنســور جدیــد بــرای جاده هــا جهــت جمــع آوری اطالعــات ترافیکــی می شــد کــه در 

نهایــت منجــر بــه تولیــد یــک سیســتم مدیریــت ترافیــک و جمــع آوری داده هوشــمند شــد. ایــن سیســتم سفارشــی از تراکــم 

ترافیــک در زمــان پیــک ترافیــک می کاهــد و ایمنــی و کیفیــت جــا بــه جایــی را افزایــش می دهــد. بــرای جزئیــات بیشــتر 

http://www.syncromobility.eu رجــوع شــود بــه

فاضــالب حاصــل از فراینــد تولیــد ســکه در اتریــش حــاوی مــواد شــیمیایی خطرنــاک بیشــتر از حــد مجــاز بــود. بــه همیــن 

ــه ایــن ترتیــب راه حــل  ــا ب ــه اجــرا گذاشــت ت دلیــل آژانــس خریــد فــدرال اتریــش یــک رویــه خریــد ســه مرحلــه ای را ب

نوآورانــه ای بــرای ایــن مشــکل پیــدا کنــد. از تهیه کننده هــا دعــوت شــد تــا در مناقصــه شــرکت کننــد. )در اعالمیــه مناقصــه 

جزئیــات دقیــق نــوآوری مــورد نظــر ذکــر شــده بــود.( در نهایــت یــک مکانیســم تبخیر/خــالء بــرای فیلترهــای تصفیــه آب 

انتخــاب شــد کــه براحتــی قابــل نصــب بــود و انــواع ذرات فلــزی، گالوانیــک، غذایــی، دارویــی و غیــره را فیلتــر می کــرد. 

لــذا ایــن راه حــل در انــواع صنایــع قابــل اســتفاده بــود. بــا بکارگیــری ایــن راه حــل جدیــد نیــاز شــرکت تولید کننــده ســکه 

ــات بیشــتر  ــرای جزئی ــر آب شــد. ب ــون لیت ــی ســاالنه 4 میلی ــدا کــرد و موجــب صرفه جوی ــا 97 درصــد کاهــش پی ــه آب ت ب

رجــوع شــود بــه 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria. pdf

1  Département de l’Isère
2  Città Metropolitana di Torino
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ــوی  ــوان مشــتریانی ق ــه عن ــی ب ــد دولت ــتارت آپ ها: مراجــع خری ــد اس ــدازی و رش ــه راه ان ــک ب 4- کم

ــک  ــی کم ــرایط واقع ــود در ش ــد خ ــای جدی ــش طرح ه ــرا و آزمای ــوآوری در اج ــرکت های ن ــه ش ــد ب می توانن

ــا شــرکت های کوچک تــر و تزریــق ســرمایه بــه شــرکت های آنهــا می تــوان  ــا قــرارداد بســتن ب کننــد. همچنیــن، ب

ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی یــا دیگــر مراجــع خریــد دولتــی را نیــز تشــویق بــه همــکاری بــا اســتارت آپ ها 

ــود.  ــط نم ــک و متوس ــرکت های کوچ و ش

در اتحادیــه اروپــا قــدرت خریــد بخــش دولتــی معــادل 14 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و در بســیاری 

از کشــورهای عضــو بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد را تشــکیل می دهــد. از ایــن رو خریــد دولتــی می توانــد منبــع 

فرصت هــای بزرگــی بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های نــوآور باشــد. بــه عنــوان مثــال؛

              مثال 4:

ــت.  ــک شــبکه هوشــمند گرف ــه ی ــل آن ب ــی و تبدی ــا سیســتم روشــنایی عموم ــه ارتق ــم ب ــد تصمی شــهر آیندهــوون1 در هلن

ــک و  ــرکت های کوچ ــتارت آپ ها و ش ــت از اس ــت حمای ــی جه ــد فرصت ــروژه ی خری ــن پ ــت ای ــور می خواس ــهر مذک ش

متوســط نــوآور نیــز باشــد. بــه همیــن منظــور بــه جــای پیشــنهاد یــک قــرارداد متــداول، امــکان همــکاری بیــن شــرکت های 

اســتارت آپ، شــهروندان، مراکــز تحقیقاتــی و شــهرداری را ایجــاد نمــود. در ایــن نــوع همــکاری، نو آوری هــا مبتنــی بــر نیــاز 

و در فضــای یــک آزمایشــگاه زنــده بــا اســتفاده از دانــش و تجربیــات طیــف وســیعی از تولیدکننــدگان سیســتم روشــنایی و 

راه حل هــای ویــژه شــهر هوشــمند ســاخته می شــود. امکانــات ســاخت توســط پیمانــکار، یکــی از بازیگــران بــزرگ صنعــت، 

بــه شــرط انتشــار و اشــتراک آزاد داده هــا و اطالعــات حاصــل از ایــن همــکاری فراهــم می شــود. 

ــم / ــای ک ــاً کااله ــا صرف ــود و ی ــت نمی ش ــازار یاف ــی در ب ــه راحت ــی ب ــه کاالی ــواردی ک ــازار: در م ــت ب 5-  هدای

بی کیفیــت موجــود اســت، مرجــع خریــد دولتــی می توانــد متناســب بــا نیــاز خــود بــازار را بســوی نــوآوری ســوق دهــد. بــه 

عنــوان مثــال؛

1  Eindhoven



خرید دولتی نوآوری 

12

               مثال 5:

ــه اینکــه در ایــن  ــا توجــه ب شــهر اوربــرو1 ســوئد می خواســت کاتترهــای2 بــدون مــواد مضــر پی وی ســی خریــداری کنــد. ب

ــه مناقصــه بگــذارد. در آن زمــان  ــاال وجــود نداشــت، شــهر تصمیــم گرفــت پــروژه را ب شــهر چنیــن محصولــی در حجــم ب

ــی شــهر در نهایــت توانســت  ــا وجــود چالش هــای قانون ــد و ب ــن مناقصــه شــرکت کن ــده توانســت در ای تنهــا یــک تهیه کنن

کاتترهــای مــورد نظــرش را خریــداری نمایــد. در نتیجــه ایــن خریــد، 10 ســال بعــد همــه تهیه کننده هــا قــادر بــه عرضــه ایــن 

ــدون پی وی ســی شــدند.  ــر ب ــوع کاتت ن

2-2 ادغام نوآوری در سیاست

بــه منظــور اجــرای خریــد دولتــی نــوآوری، در درجــه اول بایــد یــک چارچــوب سیاســت تعریــف شــود کــه شــامل 

ــا و  ــرای نهاده ــد ب ــق سیاســت می توان ــداف باشــد. وجــود اف ــه اه ــتیابی ب ــای دس ــرد و روش ه ــش رو، راهب ــق پی اف

متخصصــان دخیــل در خریــد دولتــی نــوآوری منشــاء ایجــاد تغییــر باشــد. البتــه، بایــد توجــه داشــت کــه بــا وجــود 

ــز می شــود. الزم اســت  ــی نی ــا و هزینه های ــن رویکــرد مســتلزم خطره ــوآوری، ای ــی ن ــد دولت ــدد خری ــای متع مزای

ــی  ــان و حت ــی، بازرس ــای نظارت ــت گذاری، نهاده ــع سیاس ــامل مراج ــط ش ــز کل محی ــی و نی ــد دولت ــع خری مراج

رســانه ها یــک تغییــر فرهنگــی را تجربــه کننــد. همچنیــن، بایــد تعهــد و عــزم جــدی در ایــن زمینــه وجــود داشــته 

ــع نــوآوری باشــند، اجتنــاب شــود.  ــا از خطرگریــزی و هزینه هــای اضافــی کــه ممکــن اســت مان باشــد ت

یکــی از راه هــای نشــان دادن عــزم سیاســی از طریــق تعییــن اهــداف مشــخص اســت: بــه عنــوان مثــال تعییــن دقیــق 

درصــد بودجــه خریــد دولتــی کــه بــه خریــد دولتــی نــوآوری  تخصیــص می یابــد. اگــر چــه ایــن روش مشــکالت 

خــاص خــود را دارد از جملــه ســنجش و ارزیابــی دقیــق و تعریــف اهــداف قابــل دســتیابی، امــا می توانــد مشــوق 

مؤثــری بــرای مجریــان در غلبــه بــر موانعــی ماننــد خطرگریــزی نیــز باشــد. 

1  Örebro
2  کاتتــر catheter در پزشــکی، یــک لولــه نــازک، معمــوالً بلنــد و قابــل انعطــاف و ســاخته شــده از مــواد دارای کاربــرد در پزشــکی اســت کــه در 

ــرد دارد. طیــف گســترده ای از رشــته های پزشــکی و بهداشــت کارب
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ــه  ــد نظــر اســت از جمل ــوآوری م ــی ن ــد دولت ــی کــه در خری ــداف جانب ــد از نظــر اه ــق سیاســت بای ــن، اف همچنی

بهــره وری زیســت محیطی، حمایــت از اســتارت آپ ها و شــرکت های کوچــک و متوســط، کاهــش هزینــه چرخــه 

حیــات، ارائــه خدمــات عمومــی نوآورانــه و غیــره کامــاًل شــفاف و عینــی باشــد. بــه عنــوان مثــال؛

  تعییــن ســطح انتظــارات: شــعار خریــد دولتــی نــوآوری بایــد چنیــن باشــد: "بــا کــم شــروع کنیــد و 

ســریع افزایــش دهیــد". در واقــع، ایــن تجربــه چالش برانگیــز اســت و بیشــتر یــک فراینــد مرحلــه بــه مرحلــه 

ــد  ــاز باش ــورد نی ــر در روش کار م ــا تغیی ــه ت ــی گرفت ــرات فرهنگ ــی از تغیی ــرات فراوان ــت تغیی ــن اس ــت. ممک اس

ــرور شــکل  ــه م ــد و ب ــن فراین ــف ای ــاز انجــام نمی شــود، بلکــه در مراحــل مختل ــاً همگــی در همــان آغ کــه لزوم

ــتیابی  ــل دس ــی قاب ــه راحت ــرعت و ب ــه س ــه ب ــد ک ــی باش ــا و اهداف ــز روی رویه ه ــد تمرک ــاز بای ــد. در آغ می گیرن

هســتند و در ادامــه متناســب بــا کســب تجربــه و افزایــش ظرفیــت می تــوان اهــداف جاه طلبانه تــری را تعییــن نمــود. 

ــه نفــس مجموعــه خریــد دولتــی و افزایــش  تعییــن اهــداف کوچــک و قابــل دســتیابی موجــب افزایــش اعتمــاد ب

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــرای خطرپذیــری بیشــتر در مراحــل بعــد می شــود. ب ــزه ب انگی

              مثال 6:

ــه،  ــت: پای ــرده اس ــف ک ــطح تعری ــه س ــی را در س ــد دولت ــت محیطی در خری ــای زیس ــوئد معیاره ــی س ــد دولت ــس خری آژان

پیشــرفته و پیشــتاز. همــه مراجــع خریــد دولتــی بایــد ســطح پایــه را رعایــت کننــد. تطبیــق بــا ســطح پیشــرفته مســتلزم صــرف

تعیین سطح انتظارات

ظرفیت سازی:
               -  آموزش نیروی انسانی

               -  خرید اشتراکی

ارتقا خطرپذیری
                    - تشویق نوآوری

ویژگی های یک سیاست خرید دولتی نوآوری شفاف
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 هزینــه بیشــتری اســت و ســطح پیشــتاز بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی آن مختــص خریــد دولتــی بــا هــدف توســعه راه حل هــای 

نوآورانــه اســت ماننــد ســاخت خودروهــای هیدروژنــی. 

تعییــن معیارهــا و ســطح آنهــا طــی جلســاتی بــا ذینفعــان انجــام می شــود: مراجــع خریــد دولتــی محلــی؛ منطقــه ای 

و ملــی، تولیدکننــدگان، فروشــندگان خــودرو، شــرکت های تاکســی و خدمــات پیــک. معیارهــا بــه طــور مــداوم 

و بــر حســب ســطح پیشــرفت فنــاوری بروزرســانی می شــوند. پــس از آنکــه در مــورد معیارهــا توافــق حاصــل شــد 

آژانــس متــن حقوقــی متناظــر بــا آن را تهیــه و ابــالغ می کنــد. 

ــل ــل و نق ــی( و حم ــی برق ــوازم خانگ ــفید )ل ــای س ــد کااله ــرژی مانن ــر ان ــی ب ــای مبتن ــرد در بخش ه ــن رویک  ای

 عمومــی بســیار موفقیت آمیــز بــوده اســت و منجــر بــه کاهــش 15 درصــدی وابســتگی ســوئد بــه انــرژی هســته ای

 شــده اســت. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainable-procurement-

criteria

ــورت  ــه ص ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــام فعالیت های ــتلزم انج ــوآوری مس ــی ن ــد دولت ــازی: خری   ظرفیت س

فی البداهــه انجــام داد. صــرف نظــر از ســطح انتظــارات، انجــام فعالیت هــا نیازمنــد وقــت، پــول و تخصــص کافــی 

اســت. آمــوزش تخصصــی، خریــد اشــتراکی و بهره بــرداری از منابــع مالــی نــوآوری می توانــد بــه ایجــاد ظرفیــت 

بــرای خریــد دولتــی نــوآوری بــا هزینــه قابــل قبــول کمــک کنــد. 

3  آمــوزش افــراد: بــرای آنکــه خریــد دولتــی نــوآوری ارزش آفریــن باشــد، بایــد افــراد از انگیــزه و تخصــص 

ــای  ــن نمونه ه ــت اســت. در موفق تری ــدی موفقی ــاال برخــوردار باشــند. تخصــص و حرفه ای گــری از عناصــر کلی ب

ــل  ــز ثق ــوآوری را مرک ــوی ن ــی ق ــزم سیاس ــا ع ــن ب ــلونا و توری ــتردام، بارس ــد آمس ــوآوری مانن ــی ن ــد دولت خری

ــی  ــد دولت ــد خری ــص را در فراین ــزه و متخص ــان باانگی ــد و کارکن ــرار می دهن ــی ق ــادی محل ــت های اقتص سیاس

نــوآوری محــور بــا هــم ترکیــب کرده انــد. لــذا، مراجــع خریــد دولتــی بایــد دانــش و مهــارت نیــروی انســانی را در 

ــد:  ــت نماین ــر تقوی ــای زی حوزه ه
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1-  دانش بازار و تعامل با ذینفعان، محصوالت و خدمات مرتبط

2-  مهارت های پایه شامل آشنایی با چارچوب قانونی مرتبط، مذاکره و مدیریت قرارداد

3-   مهارت های ویژه نوآوری از جمله ارزیابی خطر، مدیریت حقوق مالکیت فکری و کارآفرینی  

ایــن ظرفیت ســازی می توانــد از طریــق آمــوزش داخلــی )کارکنــان(، هدفمندســازی برنامــه  درســی مراکــز 

آموزشــی، کمــک گرفتــن از کارشناســان و مشــاوران بیرونــی یــا اســتفاده مشــترک از نیروهــای متخصــص دیگــر 

مراجــع خریــد دولتــی انجــام شــود. البتــه، فراینــد یادگیــری نبایــد صرفــاً محــدود بــه مراجــع خریــد دولتــی شــود. 

ــای  ــج در فراینده ــه تدری ــد ب ــز بای ــط نی ــک و متوس ــرکت های کوچ ــتارت آپ ها و ش ــژه اس ــرکت ها بوی ــه ش بلک

کســب و کار نــوآوری بــا بخــش دولتــی شــرکت کننــد و بــا فعالیت هــای مدیریتــی ویــژه آشــنا شــوند. بــه عنــوان 

مثــال؛

               مثال 7:

شــورای شــهر بارســلونا بــا همــکاری مؤسســه مدیریــت دولتــی اروپــا )EIPA(1 یــک برنامــه آموزشــی دربــاره خرید نــوآوری 

بــرای مدیــران شــهرها، کارمنــدان دولــت، مشــاوران حقوقــی و شــرکت ها اجــرا می کنــد. ایــن برنامــه خریــد دولتــی نــوآوری 

و خریــد پیش تجــاری شــهرها اطالعــات کاربــردی را دربــاره پیشــگام کــردن شــهرها در ترویــج نــوآوری در طــرف تقاضــا 

ارائــه می کنــد. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6141http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/

AppJava/DetalleActividad.do?codi=10251&ambit=1&edicio=1&any=2017

کمیســیون اروپــا در تأمیــن مالــی ایجــاد یــک بســتر آن الیــن مشــارکت کــرده اســت. ایــن بســتر بــه مراجــع خریــد دولتــی، 

ــد.  ــک می کن ــاری کم ــد پیش تج ــوآوری و خری ــی ن ــد دولت ــت خری ــان در تقوی ــر ذینفع ــان و دیگ ــت گذاران، محقق سیاس

ایــن بســتر از ســه عنصــر تشــکیل شــده اســت: یــک وب ســایت، فــروم خریــد دولتــی و مرکــز منابــع. در همیــن بســتر راهنمــای 

خریــد دولتــی نــوآوری بــرای مقامــات دولتــی منتشــر شــده اســت. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

www.innovation-procurement.org 

1  European Institute for Public Administration
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ــد  ــع خری ــن مراج ــکاری بی ــواع هم ــامل ان ــتراکی ش ــد اش ــالح خری ــتراکی: اصط ــد اش ــتفاده از خری 3  اس

 1)CPBs( ــزی ــد مرک ــای خری ــاد نهاده ــد ایج ــوع خری ــن ن ــا در ای ــن روش ه ــی از تثبیت یافته تری ــود و یک می ش

اســت. ایــن نهادهــا فراینــد خریــد دولتــی را بــرای مراجــع خریــد دولتــی مدیریــت می کننــد و می تواننــد در ســطح 

ملــی یــا محلــی فعالیــت داشــته باشــند. مراجــع خریــد دولتــی می تواننــد در یــک بخــش اقتصــادی نهادهــای خریــد 

مرکــزی تشــکیل دهنــد. 

بــه طــور کلــی خریــد اشــتراکی و بویــژه نهادهــای خریــد مرکــزی دارای ویژگی هایــی هســتند کــه خریــد دولتــی 

ــد: ــوآوری را تســهیل می کنن ن

1-  امــکان بکارگیــری کارکنــان متخصــص جهــت تعییــن نیازهــای تخصصــی و پیچیــده، برقــراری کنــش مؤثــر بــا 

بــازار و طراحــی مراحــل و رویه هــای منتهــی بــه نــوآوری،

ــه  ــات نوآوران ــرای محصــوالت و خدم ــه ب ــاس کــه جهــت ایجــاد بازارهــای اولی ــه مقی ــی ب 2-  امــکان صرفه جوی

ضــروری اســت.

ــد  ــرای مراجــع خری ــه طــوری کــه هــر راه حــل ب ــا اثرگــذاری بیشــتر ب ــه ب 3-  امــکان ایجــاد راه حل هــای نوآوران

ــل اســتفاده باشــد.  متعــددی قاب

ــع  ــق وض ــی را از طری ــد دولت ــازار خری ــه ب ــد ک ــل نکن ــه ای عم ــه گون ــتراکی ب ــد اش ــود خری ــب ب ــد مراق ــه بای البت

اســتانداردهای بیــش از حــد، محــدود بــه کاالهــا و خدمــات سفارشــی و انحصــاری نمایــد. خریــد دولتــی اشــتراکی 

می توانــد در قالــب کمترســازمان یافته تری هــم  انجــام شــود، از جملــه شــبکه مراجــع خریــد یــا مراکــز صالحیــت 

کــه می تواننــد تخصص هــای الزم را بــرای خریــد دولتــی نــوآوری در اختیــار مراجــع خریــد دولتــی بگذارنــد، بــه 

تبــادل تجــارب موفــق بپردازنــد و یادگیــری دوطرفــه داشــته باشــند. همچنیــن، مزایــای خریــد دولتــی اشــتراکی در 

صــورت حضــور مراجــع خریــد بــزرگ ماننــد شــهرها یــا شــرکت های خدماتــی بــزرگ دوچنــدان می شــود چــون 

اینگونــه مراجــع خریــد گزینــه بســیار مناســبی بــرای خریــد دولتــی نــوآوری هســتند و می تواننــد بــا ظرفیــت باالیــی 

کــه دارنــد کاالهــا و خدمــات نوآورانــه را قبــل از خریــد انبــوه، خریــداری و آزمایــش کننــد. بــه عنــوان مثــال؛

1  Central Purchasing Bodies 
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               مثال 8:

ــال: ــوان مث ــه عن ــابه )ب ــع مش ــی دارای مناف ــد دولت ــع خری ــد مراج ــالش می کن ــروژ ت ــی ن ــای مل ــعه تهیه کننده ه ــه توس  برنام

 دســتیابی بــه یــک سیاســت خــاص در ســالمت یــا آب و هــوا( و نیازهــای مشــابه را گــرد هــم آورد تــا بــه طــور مشــترک بــا

 بــازار تعامــل داشــته باشــند و بــه راه حلــی برســند کــه همــه آنهــا را بــه هدفشــان برســاند. پروژه هــای مشــترک مزایایــی ماننــد

ــان ــه ارمغ ــا ب ــرای تهیه  کننده ه ــوه را ب ــد انب ــازی و تولی ــرای تجاری س ــاز ب ــورد نی ــم م ــفافیت و حج ــی، ش ــت پیش بین  قابلی

 مــی آورد. در یکــی از ایــن پروژه هــای مشــترک، برنامــه توســعه بــا بزرگ تریــن مراجــع خریــد دولتــی در حــوزه ســاخت و

 ســاز همــکاری نمــود. چالــش مشــترک آنهــا یافتــن فرایندهــای پایدارتــر در ســاخت و ســاز و در نتیجــه، کمــک بــه نــروژ در

 تحقــق تعهداتــش بــه توافــق تغییــرات اقلیمــی پاریــس بــود. بــا حمایــت برنامــه توســعه، بــه بــازار پیشــنهاد ارائــه ســایت های

 ســاخت و ســاز بــدون انتشــار گازهــای گلخانــه ای )ماشــین آالت بــدون آلودگــی( داده شــد. آنهــا بودجــه پنج ســاله خــود را

 بــه تهیه کننده هــای احتمالــی اعــالم نمودنــد تــا حجــم کار بــرای آنهــا مشــخص شــود. توســعه فنــاوری آغــاز شــد کــه البتــه

 بــدون حجــم بــزرگ بــازار اعالم شــده امکان پذیــر نبــود. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

http://innovativeanskaffelser.no/about

  غلبــه بــر خطرگریــزی از طریــق ایجــاد مشــوق نــوآوری: بایــد توجــه داشــت خریــد دولتــی نــوآوری 

مســتلزم خطراتــی ماننــد عــدم موفقیــت در ارائــه کاال یــا خدمــات، یــا عــدم تناســب بیــن نتایــج مــورد انتظــار و راه حــل 

تولیدشــده اســت. در نتیجــه، مراجــع خریــد دولتــی تمایــل زیــادی بــرای پذیــرش خطــر ندارنــد چــون نمی خواهنــد منابــع 

مالــی دولتــی را بــه خطــر بیندازنــد. همچنیــن، چــون ایــن خریــداران در معــرض فشــارهای بــازار بــه عنــوان فعــال اقتصــادی 

قــرار ندارنــد، درک خطــر ناشــی از خریــد دولتــی نــوآوری بــرای آنهــا دشــوار اســت. لــذا، در طراحــی پروژه هــای خریــد 

دولتــی نــوآوری محــور بایــد بــه ایــن مســائل نیــز توجــه شــود. بــه منظــور مقابله بــا خطرگریــزی بایــد انگیــزه مراجــع خرید 

دولتــی را بــا اســتفاده از مشــوق های مالــی و غیرمالــی تغییــر داد. 

مشــوق های غیرمالــی می توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد: تقدیــر از نمونه هــای موفــق )از طریق جوایز ملــی خرید نــوآوری(، 

تعییــن خریــد دولتــی نــوآوری بــه عنــوان یکــی از اهداف ســاالنه مدیــران و مقامــات خریــد دولتی )به عنــوان مثــال از طریق 

تعییــن شــاخص های کلیــدی عملکــرد( و ارائــه فرصت هــای ارتقــا بیشــتر بــرای مراجــع خریــدی کــه پروژه هــای خریــد 

نــوآوری را بــا موفقیــت اجــرا می کننــد و موجــب مدرن ســازی ســریع تر خدمــات عمومــی می شــوند. بــه عنــوان مثــال؛
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               مثال 9: 

هــر ســال KOINNO مرکــز صالحیــت خریــد نــوآوری آلمــان بــه مراجــع خریــد دولتــی موفــق در خریــد نــوآوری 

جایــزه "نــوآوری خالــق مزیــت1" ) تحــت وزارت فــدرال امــور اقتصــادی و انــرژی آلمــان( را اهــدا می کنــد. بــرای 

 https://www.koinno-bmwi.de/koinno/innovationspreis جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

ــت.  ــارات باالس ــطح انتظ ــی س ــژه وقت ــت، بوی ــوآوری اس ــی ن ــد دولت ــم در خری ــل مه ــی از عوام ــی یک ــن مال تأمی

بــرای اینکــه تصمیــم هدایــت بودجــه دولتــی بــه ســمت نــوآوری قابــل توجیــه باشــد، بایــد مراجــع خریــد دولتــی 

بتواننــد بخوبــی نشــان دهنــد کــه مزایــای اســتفاده از راه حــل نوآورانــه )ماننــد کیفیــت، بهــره وری، کاهــش هزینــه 

در بلندمــدت و غیــره( از هزینه هــای ســرمایه گذاری بیشــتر اســت. بنابرایــن، وجــود شــواهد محکــم دربــاره مزایــای 

ــی  ــن مال ــع تأمی ــن، مناب ــد. همچنی ــک نمای ــری کم ــی در تصمیم گی ــدار دولت ــه خری ــد ب ــوآوری می توان ــوه ن بالق

مختلفــی وجــود دارد کــه بــه مراجــع خریــد دولتــی مشــوق هایی جهــت مشــارکت در خریــد دولتــی نــوآوری ارائــه 

ــت  ــازی و مدیری ــه آماده س ــد هزین ــوآوری مانن ــد ن ــاص خری ــای خ ــد هزینه ه ــع می توانن ــه مناب ــد. اینگون می کنن

خریــد، مشــاوره های ابتدایــی بــازار، مذاکــرات، تحقیــق و توســعه )ماننــد ســاخت نمونــه اولیــه، آزمایــش و دریافــت 

مجــوز(، تجمیــع تخصص هــای حقوقــی و فنــی ویــژه، انجــام تشــریفات اداری و غیــره را تأمیــن نماینــد. همچنیــن، 

ــاز و  ــده س ــه، در آین ــد. البت ــش دهن ــز پوش ــادت را نی ــر ع ــگ و تغیی ــر فرهن ــوس تغیی ــای ناملم ــد هزینه ه می توانن

ــوان  ــه عن ــه طرح هــای بیمــه و تضمیــن. ب ــد معرفــی شــود از جمل ــرای مدیریــت خطــر می توان کارهــای دیگــری ب

مثــال؛ 

             مثال 10: 

ــد کــه مبالغــی را در  ــوآوری دارن ــرای خریــد ن ــا طرح  هــای حمایتــی منطقه ای/ملــی ب ــه اروپ برخــی از کشــورهای اتحادی

اختیــار مراجــع خریــد دولتــی قــرار می دهنــد تــا آماده ســازی یــا اجــرای خریدهــای دولتــی نــوآوری را از طریــق مقابلــه 

بــا برخــی از خطراتــی کــه متوجــه راه حل هــای نوآورانــه اســت مــورد حمایــت قــرار دهنــد. از جملــه در کشــور فنالنــد، 

برنامــه خریــد دولتــی نــوآوری تاکنــون بیــش از 70 پــروژه خریــد نــوآوری را مــورد حمایــت قــرار داده اســت. در قانــون 

1  Innovation creates advantage 
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ــداف  ــوان اه ــه عن ــه ب ــای نوآوران ــی راه حل ه ــد دولت ــاری و خری ــد پیش تج ــای خری ــز پروژه ه ــا نی ــاردی1 ایتالی ــه لمب منطق

سیاســت گذاری منطقــه ای تعییــن شــده اســت و وجوهــی نیــز جهــت اعــالم فراخــوان بــرای جمــع آوری نیازهــای خریــداران 

ــات بیشــتر رجــوع  ــرای جزئی ــه و اجــرا شــود. ب ــد تهی ــا نیازهــا طرح هــای خری ــا متناســب ب ــه اســت ت دولتــی تخصیــص یافت

شــود بــه

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-around-europe

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/

imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/appalti-pre-commerciali

ــوآوری  حمایــت می کنــد. برنامــه افــق 2020 کــه مهم تریــن  ــه روش هــای مختلــف از خریــد دولتــی ن ــز ب ــا نی ــه اروپ اتحادی

ــی  ــی و هماهنگ ــات حمایت ــرای اقدام ــی ب ــه فراخوان های ــی را ب ــت، مبالغ ــعه اس ــق و توس ــرای تحقی ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی برنام

ــرای  ــی ب ــوآوری (، فراخوان های ــی ن ــات شبکه ســازی و هماهنگــی جهــت آماده ســازی خرید هــای دولت ــی اقدام ــن مال )تأمی

اقدامــات خریــد دولتــی پیش تجــاری )تأمیــن مالــی مشــترک بــرای خریــد دولتــی تحقیــق و توســعه و آزمایــش راه حل هــای 

نوآورانــه( و فراخوا ن هایــی بــرای اقدامــات حــوزه خریــد دولتــی راه حل هــای نوآورانــه )تأمیــن مالــی خریــد و بکارگیــری 

راه حل هــای نوآورانــه( تخصیــص می دهــد. همچنیــن، اتحادیــه اروپــا یــک برنامــه بــرای حمایــت از شــرکت های کوچــک 

و متوســط )2020-2014( تحــت عنــوان COSME دارد کــه پروژه هــای نــوآوری ایــن شــرکت ها را مــورد حمایــت مالــی 

قــرار می دهــد. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

2-3 جذب نوآوران

ــی از  ــرفته یک ــاوری پیش ــوزه فن ــط ح ــک و متوس ــرکت های کوچ ــتارت آپ ها و ش ــژه اس ــوآوران بوی ــذب ن ج

ــش  ــرای پوش ــدت ب ــه ش ــرکت ها ب ــن ش ــا، ای ــی از بخش ه ــت. در برخ ــوآوری اس ــی ن ــد دولت ــای خری چالش ه

راه حل هــای نوآورانــه خــود وابســته بــه خریــد دولتــی هســتند. در عیــن حــال اغلــب ایــن شــرکت ها فاقــد ظرفیــت 

ــاز خریــداران دولتــی اســت، هســتند. مراجــع خریــد دولتــی دو راه  کافــی و ســابقه عملکــرد مــدون کــه مــورد نی

ــوآوری. ــطه های ن ــع واس ــرکت ها و تجمی ــن ش ــا ای ــی ب ــد دولت ــای خری ــق رویه ه ــد: تطبی ــش رو دارن پی

1  Lombardy 
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  3  بازکــردن درهــای خریــد دولتــی بــه روی نــوآوران کوچک تــر: قوانیــن خریــد دولتــی اتحادیــه 

ــد  ــد از شــرکت های کوچــک همانن ــرای خری ــی ب ــکان طراحــی رویه های ــی ام ــداران دولت ــه خری ــا )2014( ب اروپ

ــوآوری   ــای ن ــه خرید ه ــد ب ــتر عالقمن ــز بیش ــک نی ــرکت های کوچ ــه ش ــت. البت ــزرگ را داده اس ــرکت های ب ش

ــتارت آپ ها  ــط و اس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــریفات اداری ش ــی تش ــا برخ ــداول. ام ــای مت ــا خریده ــتند ت هس

را از حضــور در عرصــه خریــد دولتــی نــوآوری بازمــی دارد. در کشــورهای مختلــف اتحادیــه اروپــا مقــررات خاصــی 

روش های جذب شرکت های نوآور )استارت آپ ها و SMEها(

تجمیع واسطه های نوآوریتطبیق رویه های خرید دولتی با شرکت های نوآور
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بــرای شــرکت در مناقصه هــا وجــود دارد از جملــه ارائــه مســتنداتی دال بــر وضعیــت حقوقــی و تــوان مالــی و اقتصــادی 

شــرکت ها کــه بایــد همــراه بــا پیشــنهاد )offer( تحویــل مناقصه گــذار شــود. بــه مــدد قوانیــن جدیــد اتحادیــه اروپــا تــا 

ــه موانــع مرتفــع شــده اند. اکنــون شــرکت کنندگان در مناقصــه خریــد دولتــی می تواننــد در زمــان ثبــت  حــدی اینگون

نــام بــرای مناقصــه یــک اظهارنامــه مبنــی بــر دارا بــودن شــرایط اداری مــورد نظــر ارائــه کننــد و در صــورت برنــده شــدن 

یــک گواهــی کــه مؤیــد اظهارنامــه باشــد تحویــل دهنــد. بــه ایــن ترتیــب شــرکت ها تنهــا در صورتی کــه طرف قــرارداد 

باشــند بایــد گواهــی ارائــه کننــد و پیــش از آن لزومــی نــدارد. 

بــا راه انــدازی قالــب دیجیتــال بــرای اظهارنامه-ســند واحــد خریــد اروپایــی )ESPD(1- فراینــد شــرکت در مناقصه بســیار 

ــا کوچــک  ــزرگ ی ــرای همــه شــرکت ها اعــم از ب ــازه در تســهیل امــور مناقصــه ب ــب ت ــن قال ســاده تر شــده اســت. ای

بســیار مؤثــر بــوده اســت. در صورتــی کــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ایــن رویکــرد را در نظــام حقوقــی و بســتر 

الکترونیــک خریــد دولتــی خــود وارد نماینــد، رونــد کار بســیار ســاده تر نیــز خواهــد شــد. تــا ســال 2018 بســیاری از 

کشــورهای عضــو ایــن رویکــرد را بــکار گرفته انــد و کشــورهای زیــادی نیــز در شــرف بکارگیــری آن هســتند. در حــال 

حاضــر خدمــات ESPD در سراســر اروپــا ارائــه می شــود و تعــداد خدماتــی کــه ESPD را بــه پایگاه هــای داده ملــی و 

دیگــر خدمــات ارزش افــزوده متصــل می کنــد رو بــه افزایــش اســت. از جملــه ایــن خدمــات مرتب ســازی نمایــه شــغلی 
ــال؛ ــوان مث ــه عن ــد و تهیه کننده هــا کاهــش می دهــد. ب ــرای مراجــع خری ــار اداری را ب شرکت هاســت کــه ب

             مثال 11: 

در فنالنــد خدمــات مناقصــه الکترونیــک مرکــزی بــه 8 پایــگاه داده ملــی در هنــگام ارائــه خدمــات ESPD متصــل اســت. 

ــی  ــده اصل ــن، تهیه کنن ــد. همچنی ــرکت ها دارن ــه ش ــات نمای ــه اطالع ــتقیم ب ــی مس ــد دسترس ــع خری ــر مراج ــال حاض در ح

می توانــد از اعضــای کنسرســیوم و پیمانــکاران فرعــی بخواهــد کــه فــرم ESPD را مســتقیماً در بســتر مناقصــه الکترونیــک 

پــر کننــد. ایــن امــر مشــارکت شــرکت های کوچــک و متوســط در مناقصه هــای بــزرگ را بســیار تســهیل می نمایــد. بــرای 

جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

 https://ec.europa.eu/tools/espd , www.hanki-palvelu.fi

1  European Single Procurement Document
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ــی  ــوان مال ــات ت ــادی جهــت اثب ــی زی ــب معامــالت تضمین هــای مال ــش: در اغل ــای گزین ــاح معیاره 3 اص

ــرارداد  ــتر از ارزش ق ــر بیش ــن براب ــده چندی ــی درخواست ش ــردش مال ــی گ ــود. گاه حت ــته می ش ــرکت ها خواس ش

اســت. ایــن امــر لزومــاً تضمین کننــده عملکــرد خــوب شــرکت ها نیســت و باعــث می شــود شــرکت های 

ــه  ــه راه حل هــای نوآوران ــرای ارائ ــری ب ــت بهت ــد و احتمــاالً ظرفی ــی ندارن ــن گردش هــای مال ــر کــه چنی کوچک ت

دارنــد از دور رقابــت خــارج شــوند. بــه موجــب قوانیــن جدیــد اتحادیــه اروپــا، مراجــع خریــد دولتــی نمی تواننــد 

ــن  ــد. ای ــت نماین ــرارداد را درخواس ــر ارزش ق ــتر از دو براب ــی بیش ــردش مال ــاص- گ ــرایط خ ــتثنای ش ــه اس -ب

ــی  ــردش مال ــب گ ــه اغل ــط ک ــک و متوس ــرکت های کوچ ــتارت آپ و ش ــرکت های اس ــور ش ــب حض ــر موج ام

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی می ش ــد دولت ــای خری ــای مناقصه ه ــد در فرصت ه ــدودی دارن مح

             مثال 12: 

شــهر کــوال1 در بلغارســتان و بلــژواک2 در صربســتان می خواســتند مجموعــه  ای از خودروهــای تخصصــی، پهبادهــای 

شناســایی و تجهیــزات حفاظتــی ویــژه بــرای عملیات هــای آتش نشــانی خریــداری نماینــد. بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت های 

کوچــک و متوســط نــوآور در ایــن زمینــه عملکــرد بســیار خوبــی دارنــد، مراجــع خریــد مایــل بودنــد آنهــا بــه پــروژه خریــد 

تولیــد دسترســی داشــته باشــند. هــر دو شــهر فراخــوان مناقصــه دادنــد و حداقــل گــردش مالــی مــورد نیــاز جهــت شــرکت در 

مناقصــه معــادل ارزش پیشــنهاد متقاضیــان بــود )و نــه بیشــتر(. میانگیــن گــردش مالــی ســاالنه متقاضیــان در 3 ســال گذشــته 

نیــز بایــد از ارزش پیشــنهاد آنهــا بیشــتر باشــد. ایــن رویــه موجــب شــد شــرکت های کوچــک و متوســط بتواننــد در مناقصــه 

برنــده شــوند.

3 تقســیم مناقصــه: تقســیم مناقصه هــای دولتــی بــه بخش هــای )بســته های( مختلــف از دیگــر روش هــای جــذب 

نــوآوران اســت. انــدازه هــر بســته می توانــد متناســب بــا ظرفیــت عملیاتــی اســتارت آپ ها و شــرکت های کوچــک 

ــع از انحصــار در تهیــه می شــود. در  ــه بســته های مختلــف مان و متوســط نــوآور باشــد. همچنیــن، تقســیم مناقصــه ب

ایــن حالــت، مراجــع خریــد دولتــی الزامــات اســتانداردهای بــاز و یــا قابلیــت تعامــل قســمت های مختلــف سیســتمی 

ــه  ــرارداد ب ــم ق ــن، در تنظی ــد. همچنی ــن می کنن ــوند، را تعیی ــه می ش ــف عرض ــای مختل ــط تهیه کننده ه ــه توس ک

ــه  ــن اتحادی ــه موجــب قوانی ــروژه، توجــه می شــود. ب ــه پ ــدگان نســبت ب رعایــت حقــوق مالکیــت فکــری تهیه کنن

1  Kula 
2  Boljevac 
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اروپــا، مراجــع خریــد دولتــی بایــد در همــه قراردادهــای دولتــی تقســیم مناقصــه را مــد نظــر داشــته باشــند. البتــه، در 

عمــل بایــد تــالش شــود بیــن دو موضــوع تــوازن ایجــاد شــود: تقســیم مناقصــه بیــن شــرکت های مختلــف جهــت 

ــز  ــل و نی ــاز و قابل تعام ــا ب ــدی از راه  حل های ه ــر و بهره من ــرکت های کوچک ت ــوآوری ش ــت ن ــتفاده از ظرفی اس

ســپردن کل پــروژه بــه یــک تهیه کننــده جهــت کاهــش بــار مدیریتــی مرجــع خریــد. بــه عنــوان مثــال؛

               مثال 13:

ــز  ــده مراک ــل آین ــد در نس ــم گرفتن ــد-Rijkswaterstaat and Highways England- تصمی ــتان و هلن ــع راه  در انگلس مراج

مدیریــت ترافیــک از یــک بســتر نرم افــزاری بــاز و مــدوالر اســتفاده کننــد. هــدف اصلــی، حــذف انحصــار و ایجــاد فرصــت بــرای 

شــرکت های نــوآور کوچــک جهــت ارائــه راه حل هــای نوآورانــه بــود. بــه ایــن منظــور از دو روش خریــد بــه مــوازات هــم اســتفاده 

شــد: 

-   یک خرید دولتی جهت تعویض بستر نرم افزاری سفارشی موجود با یک بستر باز و دارای قابلیت تعامل

-   یک خرید پیش تجاری جهت توسعه و ساخت مدول های مدیریت ترافیک جدید و نوآورانه برای نصب روی بستر باز

ــان از قابلیــت تعامــل مدول هــای مختلــف، مرجــع خریــد دولتــی  ــه منظــور ایجــاد رقابــت بیــن تهیه کننده هــای مختلــف و اطمین ب

مناقصــه را بــر حســب تعــداد مدول هــا بــه بســته های مختلــف تقســیم نمــود. در خریــد اول تهیه کننده هــای بــزرگ در رقابتــی منصفانه 

بــرای تعویــض بســتر نرم افــزاری شــرکت کردنــد و در خریــد دوم- خریــد تحقیــق و توســعه- اغلب شــرکت های کوچک و متوســط 

مشــارکت نمودنــد. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود به

http://charmprogramme.com

ــا در  ــن ابزاره ــاز: ای ــع ب ــزار منب ــاز و نرم اف ــای ب ــاز، رابط ه ــتانداردها، داده ب ــتفاده از اس 3 اس

ایجــاد فرصــت بــرای شــرکت های نــوآور کوچــک جهــت مشــارکت در پروژه هــای بــزرگ و توســعه کســب و 

کار بســیار مؤثــر هســتند. در قراردادهــا بایــد بــه رعایــت حقــوق مالکیــت فکــری موجــود -در مــواردی کــه بــرای 

تکمیــل فراینــد نــوآوری جدیــد الزم هســتند- و نیــز حقــوق مالکیــت  فکــری جدیــدی کــه در رابطــه بــا فراینــد 

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــوآوری بوجــود می آینــد، توجــه شــود. ب ن
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              مثال 14:

ــا  ــور ارتق ــوان شــهر ن ــه عن ــت زندگــی در شــهر شــهرت آن را ب ــد می خواســت ضمــن افزایــش کیفی شــهر آیندهــوون هلن

ــاز را  ــوآوری ب ــد ن ــک فراین ــهرداری ی ــاص، ش ــل خ ــا راه ح ــول ی ــک محص ــد ی ــای خری ــه ج ــور ب ــن منظ ــه ای ــد. ب بخش

خریــداری نمــود. ایــن رویکــرد جدیــد بــر اســاس نقشــه  راه شــهر تــا ســال 2030 بــود. فراینــد نــوآوری بــاز شــامل همــکاری 

ــران در یــک  ــع، کارب ــود. در واق ــی و شــهرداری ب ــده خدمــات، شــهروندان، مؤسســات تحقیقات ــن یــک تهیه کنن مســتمر بی

آزمایشــگاه زنــده بودنــد و بــه تغییــرات و روندهایــی کــه در حیــن فراینــد پیــش  می آمــد و لزومــاً مرجــع خریــد دولتــی در 

ــد.  ــان می دادن ــل نش ــود، عکس العم ــرده ب ــی نک ــاز پیش بین آغ

ــا 3 کنسرســیوم از پیــش تعییــن شــده(،  ــازار، گفــت و گــوی رقابتــی )در 3 دور متوالــی و ب فراینــد خریــد شــامل مشــاوره ب

مرحلــه مناقصــه و مرحلــه پیــش از بــردن مناقصــه جهــت ارزیابــی پیشــنهاد برتــر بــود. از جملــه معیارهــای گزینــش شــرکت ها، 

ــب، شــهر وارد  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــاز ب ــوآوری ب ــا در حــوزه ن ــا و تجــارب آنه ــه" شــامل نظــرات، راهبرده ــدرت نوآوران "ق

ــبکه های  ــرای ش ــال ب ــت اتص ــا قابلی ــمند و ب ــاز هوش ــتم ب ــک سیس ــی ی ــده اصل ــد. تهیه کنن ــوآوری ش ــارکت ن ــک مش ی

ــه  ــوآور از جمل ــا دیگــر تهیه کننده هــای ن روشــنایی عمومــی طراحــی نمــود. ایــن سیســتم قابلیــت انجــام خدمــات متعــدد ب

اســتارت آپ ها و شــرکت های کوچــک و متوســط را در یــک فراینــد مســتمر نــوآوری دارد. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع 

https://www.jouwlichtop040 ــه ــود ب ش

ــورهای  ــی کش ــراث محل ــات می ــی و مؤسس ــای عموم ــمعی/بصری، کتابخانه ه ــای س ــی، بایگانی ه ــی مل ــات فرهنگ مؤسس

ــای  ــت فایل ه ــود کیفی ــتند: بهب ــابهی داش ــش مش ــان چال ــتونی و آلم ــپانیا، اس ــان، اس ــد، آلم ــد، هلن ــک، ایرلن ــوئد، بلژی س

ــه منظــور جلوگیــری از افــت کیفیــت ذخیــره  ــرای مــدت طوالنــی حفــظ می کننــد ب دیجیتالــی کــه محتــوای فرهنگــی را ب

داده بــا گذشــت زمــان. همگــی بــه طــور مشــترک بــه خریــد تحقیــق و توســعه بــرای ســاخت ابزارهــای منبــع بــاز اســتاندارد 

ــد  ــرارداد چن ــرف ق ــای ط ــد. تهیه کننده ه ــدام نمودن ــی اق ــای فرهنگ ــت داده ه ــا کیفی ــدت و ب ــظ بلندم ــن حف ــت تضمی جه

ــتند  ــرکت توانس ــد 3 ش ــن خری ــر در ای ــرکت حاض ــد. از 6 ش ــتارت آپ بودن ــوع اس ــب از ن ــک اغل ــوآور کوچ ــرکت ن ش

ــازی و  ــی دیجیتال س ــت کل ــت و کیفی ــاً صح ــد و ثانی ــش می دادن ــا را کاه ــه اوالً هزینه ه ــازند: ک ــه ای بس ــای نوآوران ابزاره

ــه ــات بیشــتر رجــوع شــود ب ــرای جزئی ــد. ب ــا می دادن ــوای فرهنگــی را ارتق ــدت محت نگهــداری بلندم

http://www.preforma-project.eu
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ــط:  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــاختار ش ــا س ــب ب ــت مناس ــای پرداخ ــی طرح ه 3 طراح

و  مرتــب  پرداخت هــای  نیازمنــد  خــود  بقــای  بــرای  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 

ــی  ــکار اصل ــرکت ها پیمان ــن ش ــه ای ــب اینک ــر حس ــد ب ــی می توانن ــد دولت ــع خری ــتند. مراج ــت هس پیش پرداخ

ــکار  ــا پیمان ــی کــه آنه ــد. در صورت ــا در نظــر بگیرن ــرای آنه ــا فرعــی طرح هــای پرداخــت مختلفــی را ب هســتند ی

ــادر ســاختن شــرکت های کوچــک و متوســط  ــده در ق ــی تعیین کنن ــی )مســتقیم( باشــند، پیش پرداخــت عامل اصل

ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــز کش ــند نی ــی باش ــکار فرع ــرکت ها پیمان ــن ش ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــکاری اس ــه هم ب

ــه نحــوی کــه در  ــه ایــن شــرکت ها نماینــد، ب ــه  پرداخــت مســتقیم ب ــا می تواننــد خریــداران دولتــی را ملــزم ب اروپ

ــای خــود  ــر پرداخت ه ــاه، شــرکت های کوچــک و متوســط و اســتارت  آپ ها زودت ــره پرداخــت کوت ــک زنجی ی

ــه  ــوق هایی ب ــا دادن مش ــوان ب ــدارد می ت ــود ن ــتقیم وج ــت مس ــکان پرداخ ــه ام ــواردی ک ــد. در م ــت  کنن را دریاف

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــکار فرعــی نمــود. ب ــاه نمــودن دوره پرداخــت پیمان ــه کوت ــب ب ــی او را ترغی ــکار اصل پیمان

               مثال 15:

ــدای کار و پرداخــت  ــه صــورت پرداخــت درصــد کمــی در ابت ــداول کــه ب شــهر پاریــس متوجــه شــد طــرح پرداخــت مت

بخــش اصلــی در پایــان کار بــود، مانــع از مشــارکت شــرکت های کوچــک و متوســط در برنامه هــای خریــد دولتــی اســت. 

ــی،  ــد دولت ــای خری ــوآور در برنامه ه ــط ن ــک و متوس ــرکت های کوچ ــتارت آپ ها و ش ــور اس ــا حض ــور ارتق ــه منظ ــذا، ب ل

ــه ــات بیشــتر رجــوع شــود ب ــرای جزئی ــه 20 درصــد در ســال 2017 افزایــش داد. ب ــزان پیش پرداخــت را از 5 درصــد ب می

https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/achats-et-marches-publics#3526-la-politique-

fournisseur_1

مطابــق قانــون قراردادهــای دولتــی اســپانیا، از جملــه معیارهــای ارزیابــی ظرفیــت مالــی پیمانــکاران می توانــد میانگیــن دوره 

پرداخــت بــه پیمانــکاران فرعــی باشــد. در ســال 2016 شــهر مادریــد در قــرارداد جمــع آوری زبالــه یــک مــاده تنبیهــی بــرای 

ــتر  ــات بیش ــرای جزئی ــد. ب ــی باش ــد بده ــا 50 درص ــت ت ــه می توانس ــرد ک ــاظ ک ــی لح ــکاران فرع ــه پیمان ــت ب ــدم پرداخ ع

رجــوع شــود بــه

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_

Publico&modo=1     
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2-4  تجمیع واسطه های نوآوری

ــه از  ــط نوآوران ــک و متوس ــرکت های کوچ ــه و ش ــای نوآوران ــده راه حل ه ــتارت آپ های ارائه کنن ــن اس ــد بی پیون

یــک طــرف و خریــداران دولتــی از طــرف دیگــر ضعیــف اســت. واســطه های نــوآوری می تواننــد بــه آنهــا کمــک 

ــد را  ــد هــر نهــادی باشــد کــه نوآوری هــای جدی ــوآوری می توان ــد رشــد ســریع تری داشــته باشــند. واســطه  ن کنن

بــا نیازهــای طــرف تقاضــا هماهنــگ کنــد. واســطه می توانــد بخشــی از چرخــه حیــات نــوآوری و موتــور محــرک 

خریــد دولتــی نــوآوری باشــد. ایــن واســطه ها ایده هــا را از تهیه کننده هــای بالقــوه نــوآوری بــه شــبکه های 

ــال  ــی انتق ــداران دولت ــر خری ــا دیگ ــی ی ــاع غیرنظام ــع دف ــتان ها، مراج ــهرها، بیمارس ــم از ش ــی اع ــداران دولت خری

ــوآوری  ــه اطــالع صنایــع برســانند. همچنیــن، واســطه های ن می دهنــد و می تواننــد نیازهــای خریــداران دولتــی را ب

می تواننــد آماده ســازی ایده هــای نــوآوری را بــرای برنامــه  خریــد دولتــی تســهیل نماینــد. وظایــف آنهــا می توانــد 

شــامل مــوارد زیــر  شــود: 

-  ارائه مشاوره به خریداران جهت تعیین نیازهای خود و تأمین آنها از طریق خرید دولتی نوآوری 

-  ســازمان دهی خریــداران دولتــی عالقمنــد بــه خریــد نــوآوری در قالــب شــبکه ها جهــت بــه اشــتراک گذاری دانــش، 

تبــادل تجــارب خــوب و تعامــل بــا بــازار )شــامل مشــاوره بــازار و تعهــد مشــترک بــه خریــد نــوآوری در آینــده( 

ــا نیازهــای خریــداران دولتــی اســت. اغلــب چنیــن  ــه کــه متناســب ب ــه خوش آتی -  شناســایی راه حل هــای نوآوران

ــد.  ــرب را دارن ــوآوری مخ ــا ن ــازی و ارتق ــت تجاری س ــی ظرفی راه حل های

ــه  ــز ب ــد و نی ــهیل کنن ــی را تس ــع مال ــه مناب ــی ب ــد دسترس ــطه ها می توانن ــن واس ــب و کار، ای ــدل کس ــب م ــر حس ب

مدیریــت حقــوق مالکیــت فکــری کمــک نماینــد. واســطه های نــوآوری نبایــد بــه عنــوان فروشــنده پروپوزال هــای 

غیرقانونــی بــه خریــداران دولتــی عمــل کننــد و نبایــد جایگزیــن خریــداران دولتــی باشــند. خریــداران دولتــی بایــد 

تضمیــن کننــد کــه همــه رویــه خریــد دولتــی -تعامــل بــا بــازار قبــل از خریــد و اجــرای خریــد- بــه صــورت بــاز، 

ــه عنــوان مثــال؛ ــز انجــام شــود. ب شــفاف و غیرتبعیض آمی
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             مثال 16: 

ــد دقیقــه  ــی اســت کــه ظــرف چن ــی معنای ــزار همتایاب ــد، یــک نرم اف ــد در فنالن ــوآوری جدی ــه ن TekesMatch یــک نمون

ــه نــوآوران ارتبــاط می دهــد. ایــن نرم افــزار حاصــل همــکاری یــک مســابقه طراحــی و یــک هکاتــان1  ســرمایه گذاران را ب

اســت. ســرمایه گذاری تســهیل گر در ایــن نــوع نرم افــزار فرصت هــای رشــد بســیاری در اختیــار اســتارت آپ ها می گــذارد. 

بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه 

http://www.aalto.fi/en/current/news/06-03-2017/ https://www.twobirds.com/en/news/press-releases/2017/

finland/tekesmatch 

در ســال 2017 کمیســیون اروپایــی یــک پــروژه پایلــوت بــرای واســطه خریــد نــوآوری بــه منظــور توســعه و اجــرای یــک 

روش پایــدار جهــت تســهیل موفقیت آمیــز خریــد دولتــی نــوآوری را راه انــدازی نمــود. تمرکــز ایــن پــروژه روی طیفــی از 

موضوعــات مرتبــط بــا پایــداری زیســت محیطی و بهــره وری انــرژی در بــازار واحــد اروپایــی خواهــد بــود. هــدف کلــی ایــن 

ــژه  ــوآوری )بوی ــداران دولتــی، تهیه کننده هــای ن ــوآوری اســت کــه خری ــد ن ــوزال ایجــاد یــک واســطه خری فراخــوان پروپ

ــا  ــن آنه ــد و بی ــد می ده ــم پیون ــه ه ــان را ب ــرمایه گذاران و محقق ــط(، س ــک و متوس ــرکت های کوچ ــتارت آپ ها و ش اس

ــه  ارتبــاط برقــرار می نمایــد. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود ب

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-linkpp-02-2-2017-innovation-procurement-broker-creating-links-

facilitation-public-procurement

2-5 جذب نوآوری

در صورتــی کــه فضــا بــرای حضــور همــه نــوآوران بالقــوه بــاز باشــد، مراجــع خریــد دولتــی می تواننــد در همــه برنامه هــای 

خریــد دولتــی روی جــذب نــوآوری تمرکــز کننــد. ابزارهــای زیــادی را می تــوان در انــواع رویه هــای خریــد دولتــی از جملــه 

رویه هــای بــاز و محــدود اســتفاده نمــود. برخــی از رویه هــا را بویــژه می تــوان در خریــد نــوآوری اســتفاده نمــود از جملــه رویــه 

مذاکره/رقابــت، گفــت و گــوی رقابتــی، مســابقه طراحــی، همــکاری نــوآوری یا رویکــرد خرید پیش تجــاری. انتخــاب رویه 

و مشــخصات فنــی بــر عهــده خریــدار دولتــی اســت و موفقیــت نهایــی نــوآوری به انتخــاب و تصمیــم آنها بســتگی دارد. 

1  هکاتــان یــا Hackathon یــک رویــداد برنامه نویســی کامپیوتــری اســت کــه نــام آن برگرفتــه از دو واژه marathon و hack اســت. در ایــن رویــداد 
ــری و  ــط کارب ــان واس ــی، طراح ــان گرافیک ــه طراح ــد، از جمل ــت دارن ــزار فعالی ــعه نرم اف ــوزه توس ــه در ح ــری ک ــراد دیگ ــه و اف ــان رایان برنامه نویس

ــد.  ــت می کنن ــر همکاری/رقاب ــا یکدیگ ــخت افزاری ب ــی س ــزاری و گاه ــای نرم اف ــعه پروژه ه ــد و در توس ــم می آین ــرد ه ــروژه گ ــران پ مدی
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8  ابزارهای نوآوری برای انواع رویه های خرید 

ــا را  ــع نیازه ــور جام ــه ط ــد ب ــی بای ــدار دولت ــود، خری ــن ش ــی تعیی ــخصات فن ــه مش ــل از آنک ــاز: قب ــنجش نی 3 س

ــه اینکــه در اغلــب مــوارد هــدف از خریــد دولتــی  ــا توجــه ب ــد مســأله را تعریــف کنــد. ب ــا بتوان ــی نمایــد ت ارزیاب

ــه  ــه حســاس ترین مرحل ــن مرحل ــع، ای ــه نظــر برســد. در واق ــادی ب ــه زی ــن مرحل مشــخص اســت، ممکــن اســت ای

خریــد اســت کــه می توانــد شــکل نــوآوری مــورد انتظــار را تعییــن نمایــد. بــه جــای تعویــض تجهیــزات قدیمــی 

بــا تجهیــزات تقریبــاً مشــابه جدیــد یــا تجدیــد قراردادهــای خدماتــی منقضــی، خریــدار دولتــی بــه بررســی و تحلیــل 

کاربــردی نیازهــای ســازمان و شــرکا/کاربران می پــردازد و مســائل یــا حوزه هــای قابــل ارتقــا را شناســایی می کنــد. 

ایــن تحلیــل میــزان کیفیــت و کارایــی تجهیــزات و خدماتــی کــه تــا زمــان ارزیابــی مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد 

ــال؛  ــوان مث ــه عن را نشــان می دهــد. ب

              مثال 17: 

مقامــات بنــدر تالیــن1 اســتونی می خواســتند یــک سیســتم الکترونیــک چک ایــن بــرای مســافران و بــار خریــداری 

ــی، دو  ــل دریای ــل و نق ــور حم ــار اپرات ــا چه ــا، ب ــایی نیازه ــرای شناس ــی ب ــدار دولت ــتا، خری ــن راس ــد. در همی کنن

ــه  ــران ب ــای کارب ــی نیازه ــود. ارزیاب ــه نم ــدر مصاحب ــدان بن ــن از کارمن ــار ت ــا چه ــری و ب ــات بارب ــرکت خدم ش

خریــدار دولتــی امــکان خریــد راه حــل نوآورانــه ای را می دهــد کــه کل فراینــد ســفر خــودرو و کامیــون را پوشــش 

ــه عرشــه کشــتی  ــا چک ایــن و مدیریــت ترافیــک کامــاًل خــودکار کــه خــودرو را ب می دهــد؛ از ثبــت آن الیــن ت

 http://www.portoftallinn.com/smart-port ــه ــود ب ــوع ش ــتر رج ــات بیش ــرای جزئی ــد. ب ــت می کن هدای

ــد  ــه راه حل هــای موجــود نبای ــت غیرمتعصــب انجــام شــود )دلبســتگی ب ــاز و ذهنی ــد ب ــا دی ــد ب ــا بای ــف نیازه تعری

مانــع تعییــن و تعریــف دقیــق نیازهــا شــود( تــا بهتریــن تصمیــم اتخــاذ گــردد. در برخــی از مــوارد بویــژه وقتــی از 

ماشــین آالت بجــای نیــروی کار انســانی اســتفاده می شــود، ممکــن اســت تغییــرات ســازمانی عمیقــی الزم باشــد و 

یــا در مــواردی ممکــن اســت الزم باشــد در برخــی راه حل هــای موجــود تغییــرات و اصالحاتــی اعمــال شــود و یــا 

بــه طــور کلــی جایگزیــن شــوند. بــرای آنکــه کیفیــت ارزیابــی نیازهــا را افزایــش دهیــم می تــوان آن را از طریــق 

یــک قــرارداد خدمــات دولتــی بــه یــک مؤسســه یــا نهــاد تخصصــی بیــرون از ســازمان ســپرد. 

1  Tallinn 
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3 مشــاوره ابتدایــی بــازار: پــس از آنکــه خریــدار دولتــی نیازهایــش را شناســایی نمــود، بــازار را بــرای راه حل هــای 

ــب  ــا ترکی ــا ب ــد ی ــود باش ــازار موج ــبی در ب ــه مناس ــای نوآوران ــت راه حل ه ــن اس ــد. ممک ــی می کن ــود بررس موج

چنــد راه حــل موجــود بتــوان راه حــل مناســبی بــرای تأمیــن نیازهــا فراهــم کــرد. بنابرایــن، مهم تریــن وظیفــه مشــاوره 

ــی انجــام شــود از  ــای مختلف ــد در قالب ه ــازار می توان ــت موجــود اســت. مشــاوره ب ــازار بررســی وضعی ــی ب ابتدای

جملــه جلســات حضــوری یــا آنالیــن و پرسشــنامه. اســتفاده از ارائــه )presentation( و آزمایــش نمونــه پیشــنهادی 

ــی را  ــرایط واقع ــا ش ــنهادی ب ــل پیش ــب راه ح ــزان تناس ــد می ــک کن ــی کم ــر نهای ــه کارب ــد ب ــات می توان در جلس

ــز  ــوآوری نی ــه راه های ن ــا نقش ــده ی ــای ای ــان، بازاره ــت هکات ــد رقاب ــداول مانن ــای غیرمت ــد. روش ه ــی نمای پیش بین

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــد باشــد. ب ــد مفی می توان

             مثال 18:

ــالع  ــه اط ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــکی م ــزات پزش ــه تجهی ــت ک ــی الزم داش ــی ووش1 روش ــکی تخصص ــز پزش مرک

ــا  ــازار ایجــاد نمــود ت ــی ب ــرای انجــام بررســی های ابتدای ــا برســاند. در ســال 2015 ووش وب ســایتی ب تهیه کننده ه

نیازهــای خــود را بــا تهیه کننده هــای حاضــر در بــازار مطــرح نمایــد. هــدف اصلــی از ایــن کار انجــام دقیــق مرحلــه 

آمادگــی خریــد و تقویــت کارایــی آن بــود. اســتفاده از وب ســایت دسترســی عمومــی بــه فراینــد مشــاوره بــازار را 

ــش ســرعت  ــن ضمــن افزای ــد. روش آنالی ــش می ده ــد و در نتیجــه، شــفافیت و مشــارکت را افزای تســهیل می کن

کار، بــه همــه عالقمنــدان امــکان مطــرح کــردن ســؤاالت و پیشــنهادات خــود را دربــاره موضــوع مــورد مشــاوره 

ــه ــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود ب فراهــم می کنــد. ب
http://www.vusch.sk/pripravne-trhove-konzultacie

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_22.pd

در هــر شــرایطی، مشــاوره بایــد شــفاف و غیرتبعیض آمیــز باشــد؛ بــدون آنکــه هیــچ محصــول، خدمــات یــا فنــاوری 

بــه بقیــه برتــری داشــته باشــد. در عصــر دیجیتــال اســتفاده از بســترهای آن الیــن بــرای انجــام مشــاوره بــازار جهــت 

فراخــوان مشــاوره و انتشــار اطالعــات بســیار مناســب اســت. 

1  VỨSCH
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ــام  ــتند، انج ــه هس ــراف مواج ــال انح ــت و احتم ــدم قطعی ــا ع ــب ب ــه اغل ــای نوآوران ــه راه حل ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب

مشــاوره ابتدایــی بــازار در کاهــش ایــن عوامــل بســیار حائــز اهمیــت اســت. در خریدهــای مکــرر می تــوان فراینــد 

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــه انجــام داد. ب ــه صــورت مســتمر و بی وقف ــازار را ب مشــاوره ب

              مثال 19:

بیمارســتان های هلنــد، اســپانیا، بلژیــک و فنالنــد بــه دنبــال ایجــاد یــک بســتر پزشــکی  از راه دور جهــت شناســایی و مراقبــت 

ــد.  ــش دهن ــیسsepsis( را کاه ــون )سپس ــت خ ــر عفون ــرگ در اث ــر م ــا خط ــد ت ــرایط ICU  بودن ــای دارای ش بیماری ه

بیمارســتان ها فراخــوان مشــاوره ابتدایــی بــازار را از طریــق Tenders Electronic Daily )بســتر آن الیــن( اعــالم کردنــد و 

بــه دنبــال آن مشــاوره در قالــب جلســات حضــوری و پرسشــنامه آن الیــن انجــام شــد. ایــن رویکــرد بــه خریــداران دولتــی دیــد 

ــازار داد. خریــد پیش تجــاری کــه متعاقــب آن انجــام  بســیار خوبــی نســبت بــه وضعیــت آخریــن فناوری هــای موجــود در ب

گرفــت، بســیار موفقیت آمیــز بــود بــه نحــوی کــه منجــر بــه 25 درصــد کاهــش مــرگ ناشــی از سپســیس و 20 تــا 50 درصــد 

ــای  ــن راه حل ه ــا ای ــت ت ــش یاف ــتان ها افزای ــداد بیمارس ــدی تع ــای بع ــد. در خرید ه ــتان ش ــتری در بیمارس ــش دوره بس کاه

نوآورانــه در ســطح وســیع تری اســتفاده شــوند. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه 
http://www.thalea-pcp.eu/market-consultation 

http://www.thalea-pcp.eu/thalea-2-ppi-overview 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:2018-69348:TEXT:EN:HTML

ــداران  ــود، خری ــام ش ــبی انج ــوی مناس ــه نح ــازار ب ــی ب ــاوره ابتدای ــه مش ــی ک ــی: در صورت ــخصات فن @ مش

ــه پارامترهــای آنهــا، ویژگی هــای خــاص و شــاخص های  ــری از راه حل هــای موجــود از جمل دولتــی شــناخت بهت

ــد  ــن کنن ــر تعیی ــی را بهت ــد مشــخصات فن ــه آنهــا کمــک می کن ــر ب ــن ام ــد. ای ــری بدســت می آورن ــل اندازه  گی قاب

ــه صــورت توصیفــی  ــه را انتخــاب نماینــد. خریــداران دولتــی مشــخصات فنــی را ب و بهتریــن راه حل هــای نوآوران

ــا  ــا روش کارکــردی ب ــد ام ــای خــود را دارن ــن روش هــای مزای ــک از ای ــد. هــر ی ــف می کنن ــا کارکــردی تعری ی

ــد.  ــوآوری هماهنگــی بیشــتری دارن ن

ــای  ــه راه حل ه ــه ارائ ــب ب ــازار را ترغی ــی، ب ــی توصیف ــخصات فن ــه مش ــال اینک ــی: احتم ــات توصیف @ الزام

نوآورانــه نمایــد، بســیار ضعیــف اســت. در بهتریــن حالــت، بیانگــر ظرفیت هــای کنونــی بــازار هســتند و در مــواردی 

ــد.  ــش می یاب ــازار کاه ــای ب ــخ از تهیه کننده ه ــت پاس ــال دریاف ــند، احتم ــود باش ــات موج ــر از امکان ــه فرات ک
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مشــخصات فنــی توصیفــی ظرفیــت ایجــاد رقابــت بیــن انــواع راه حل هــا بــر اســاس فناوری هــا، فرایندهــا و 

کاربردهــای متنــوع را نــدارد. در ایــن نــوع الزامــات، خریــدار از قبــل راه حــل مــد نظــر خــود را بــا جزئیــات معرفــی 

ــتفاده  ــی اس ــی زمان ــی توصیف ــخصات فن ــن، مش ــرد. بنابرای ــی آن را می پذی ــت و کارای ــئولیت کیفی ــد و مس می کن

می شــود کــه خریــدار دولتــی کامــاًل از ظرفیت هــای بــازار آگاهــی دارد. البتــه حتــی در ایــن شــرایط نیــز اگــر تــا 

حــدی مشــخصات فنــی را بــرای نــوآوری بــاز بگذاریــم، احتمــال رســیدن بــه راه حــل مــد نظــر افزایــش می یابــد. 

بــه عنــوان مثــال؛

             مثال 20: 

مــوزه گوگنهایــم1 در شــهر بیلبائــو2 اســپانیا یکــی از ســاختمان های نمادیــن اروپاســت. معمــار آن فرانــک گهــری3 

مشــخصات فنــی آن را شــامل جزئیــات کامــل انــدازه، شــکل دقیــق و مصالــح طراحــی نمــود. دشــوارترین بخــش، 

ســاخت ســقف منحنــی تیتانیومــی آن بــود کــه رنــگ و شــکل خــاص آن موجــب مقاومــت در برابــر آفتــاب و بــاد 

می شــد. بــرای ســاخت آن پیمانــکاران در فراینــد تولیــد و ســاخت نوآورانــه عمــل کردنــد. آنهــا از یــک نرم افــزار 

پیشــرفته در حــوزه هوافضــا بــرای محاســبه انــدازه، بــرش الیه هــای تیتانیــوم و شــکل دادن بــه آنهــا اســتفاده کردنــد. 

بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه
https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-building/the-construction

http://www.gastdoz.arch.ethz.ch/pmeyer/Infos/Pollalis/case_Guggenheim.pdf

@ الزامــات کارکــردی: مشــخصات فنــی کارکــردی بــر اســاس الزامــات کارکــردی تعییــن می شــوند و مســئولیت 

دســتیابی بــه نتایــج بــر عهــده بــازار اســت. ضمــن اینکــه در ایــن نــوع مشــخصات حداقــل الزامــات جهــت جلوگیــری از 

شــرکت متقاضیــان بســیار ضعیــف در مناقصــه تعییــن می شــود، از قیــد و بنــد شــدید نیــز اجتنــاب می شــود تــا فعــاالن 

ــات  ــه الزام ــه، تهی ــند. البت ــته باش ــرد را داش ــن عملک ــاال بهتری ــری ب ــاز و انعطاف پذی ــای ب ــتفاده از فض ــا اس ــادی ب اقتص

کارکــردی مناســب و معیارهــای ارزیابــی آنهــا امــری چالش برانگیــز اســت کــه آشــنایی بــا ظرفیت هــای بــازار و آگاهــی 

بــه مناســب ترین فناوری هــا می توانــد در ایــن زمینــه بســیار مفیــد باشــد. داشــتن چنیــن دانشــی بــرای طراحــی مشــخصات 

واقع بینانــه و در عین حــال آرمانــی کامــاًل ضــروری اســت کــه از طریــق مشــاوره ابتدایــی بــازار قابــل دســتیابی اســت. 

1  Guggenheim Museum
2  Bilbao
3  ّFrank Ghery 
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ــتراک،  ــه اش ــادی ب ــاالن اقتص ــی و فع ــداران دولت ــه در آن خری ــود ک ــاد نم ــگاه داده( ایج ــتری )پای ــوان بس می ت

ــد و در نهایــت مشــخصات فنــی کارکــردی و معیارهــای پذیــرش پیشــنهادها  ــی تجــارب بپردازن بررســی و ارزیاب

تعییــن شــود. اگرچــه اطالعــات چنیــن پایــگاه داده ای از نظــر حقوقــی کامــاًل مســتند نیســتند امــا بســیاری از کاربــران 

ــال؛ ــوان مث ــه عن ــاد می کننــد. ب ــع الهــام ی ــوان منب ــه عن از آن ب

               مثال 21: 

ــای  ــه ج ــاد ب ــن نه ــوآوری دارد. ای ــه ن ــردی ب ــردی کارک ــا )CONSIP(، رویک ــزی ایتالی ــد مرک ــی خری ــاد مل نه

ــاد  ــن نه ــا« می خــرد. مشــخصات مناقصــه ای ــرای مشــتریان خود»دم ــد سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی، ب خری

ــخصات  ــن، مش ــود. همچنی ــیدکربن می ش ــش دی اکس ــرژی و کاه ــی در ان ــایش، صرفه جوی ــن آس ــامل تضمی ش

ــه  شــامل نصــب دماســنج های الکترونیــک جهــت پایــش مســتمر دمــای داخــل ســاختمان ها، ســنجش ســطح بهین

ــد  ــک از ســاختمان ها می شــود. بن ــرای هــر ی ــرژی ب ــزی ان ــرژی و ممی ــات گرمایشــی و ان ــه خدم مصــرف در ارائ

عملکــرد ایــن قــرارداد پیمانــکار را ملــزم بــه رعایــت حداقــل میــزان ســطح صرفه جویــی انــرژی در طراحــی راه حــل 

ــرای جزئیــات  ــر بیشــتر از ســطح حداقــل اســت. ب می کنــد. در قــرارداد نهایــی میــزان صرفه جویــی انــرژی 16 براب

بیشــتر رجــوع شــود بــه  
http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Resources/POBS_Best_Practice_Report.pdf  

http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-vince-il-premio-european-energy-service-award

پیشــنهادی  راه حــل  از  متنوعــی  نســخه های  ارائــه  امــکان  دولتــی  خریــداران  متنــوع:  نســخه های   @

ــا مشــخصات  ــق ب ــا پیشــنهاد اصلــی کــه کامــاًل مطاب شــرکت کنندگان در مناقصــه را فراهــم می کننــد: همــراه ب

ــی  ــای متفاوت ــا فناوری ه ــا ی ــه از فراینده ــی ک ــنهاد اصل ــتر از پیش ــا بیش ــخه ی ــک نس ــوان ی ــت، می ت ــی اس فن

ــداول،  ــاًل مت ــنهادهای کام ــار پیش ــد در کن ــا می توانن ــع تهیه کننده ه ــود. در واق ــه نم ــز ارائ ــت نی ــد اس بهره من

ــورد انتظــار از نظــر  ــب از نتیجــه م ــا کــه اغل ــوع راه حل ه ــن ن ــند. ای ــته باش ــز داش ــه ای نی پیشــنهادهای نوآوران

ــه  ــد ب ــذاب باش ــیار ج ــی بس ــدار دولت ــرای خری ــد ب ــتند، می توان ــر هس ــری بهت ــا انعطاف پذی ــت ی ــه، کیفی هزین

نحــوی کــه گاه خریــدار دولتــی صرفــاً عالقمنــد بــه ایــن نســخه ها می شــود. ایــن امــر می توانــد ســبب 
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ــه  ــل نوآوران ــک راه ح ــط ی ــه گاه فق ــود ک ــط ش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــا ش ــتارت آپ ها ی ــارکت اس مش

ــد.  ــه می کنن ارائ

ــد  ــن نســخه تأکی ــه چندی ــزوم ارائ ــر ل ــا ب ــد ی ــوع را مجــاز می دان ــی نســخه های متن ــدار دولت ــی کــه خری در صورت

می کنــد، اســناد خریــد بایســتی حداقــل الزامــات آنهــا را تعییــن نماینــد و بایــد کامــاًل مشــخص شــود کــه 

ــه عنــوان مکمــل  ــا "بایــد" نســخه های دیگــری ب ــه نمایــد ی مناقصه گــذار "مجــاز" اســت نســخه های دیگــری ارائ

ــد.   ــه نمای ارائ

اســتفاده از نســخه های متنــوع یکــی از ســاده ترین و ایمن تریــن روش هــا بــرای ترغیــب نــوآوری در خریــد دولتــی 

ــه  ــکان مقایس ــوند، ام ــه ش ــار ارائ ــورد انتظ ــی م ــخصات فن ــاس مش ــر اس ــه ب ــی ک ــخه ها در صورت ــن نس ــت. ای اس

راه حل هــای مختلــف از نظــر عملکــرد، هزینــه، کارایــی، اثرگــذاری، دوام و چندمنظــوره  بــودن را فراهــم می کننــد. 

در غیــر ایــن صــورت، مقایســه نســخه های متنــوع کار آســانی نخواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال؛

               مثال 22:

مقامــات شــهر بورگ آن بــرس1 فرانســه دنبــال یــک تهیه کننــده انــرژی بودنــد کــه بــدون تحمیــل هزینــه یــا خطــر در 

خدمــات خــود نــوآوری داشــته باشــد. مشــخصات مناقصــه امــکان ارائــه نســخه های متنــوع را در کنــار راه حل هــای 

متــداول فســیلی فراهــم می نمــود. در نتیجــه، یکــی از تهیه کننده هــا پیشــنهادی شــامل 3 درصــد ســوخت زیســتی و 

تقریبــاً بــدون هیــچ هزینــه اضافــی ارائــه نمــود. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه
 http://primes-eu.net/media/-1/12194495case-study-bba-natural-gaz1-vulc4-.pdf

ــار  ــده معی ــر ش ــی ذک ــیون اروپای ــکام کمیس ــه در اح ــه ک ــردن مناقص ــار ب ــا معی ــه: تنه ــردن مناقص ــار ب @ معی

ســودمندترین مناقصــه )MEAT(2 اســت. در صــورت اســتفاده هوشــمندانه از ایــن معیــار ضمــن تضمیــن بهتریــن 

ــی وجــود خواهــد داشــت.  ــز در نتیجــه نهای ــوآوری نی کیفیــت و قیمــت، امــکان ن

در صورتــی کــه مغایــر بــا قوانیــن ملــی کشــور نباشــد، خریــدار دولتــی می توانــد در اعطــای مناقصــه صرفــاً معیــار 

قیمــت را در نظــر بگیــرد. در ایــن صــورت قیمــت فقــط مربــوط بــه ارزش خریــد کاال، خدمــات یــا کار خواهــد بــود 

1  Bourg-en-Bresse
2  Most Economically Advantageous Tender  
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ــا  ــر و نگهــداری، بازیافــت ی ــد اســتفاده، تعمی )صــرف  نظــر از روش پرداخــت( و شــامل هزینه هــای دیگــری مانن

دفــع زبالــه نخواهــد بــود. اســتفاده از معیــار قیمــت امــکان نــوآوری زیــادی را فراهــم نمی کنــد، مگــر در صورتــی 

کــه معیــار قیمــت در کنــار مشــخصات فنــی کاربــردی یــا/و نســخه های متنــوع اســتفاده شــود. 

ــه  ــز توجــه داشــته باشــد. هزین ــه نی ــار هزین ــه معی ــار قیمــت ب ــار معی ــد در کن ــه: خریــدار دولتــی می توان @ هزین

معمــوالً شــامل ارزش پولــی تولیــد، کســب، اســتفاده، مصــرف، تعمیــر و نگهــداری، قابلیــت ارتباط/تعامــل، بازیافت 

و/یــا دفــع زبالــه می شــود. بــه منظــور محاســبه هزینــه، خریــدار دولتــی بایــد از روش هــای عینــی و قابــل دسترســی 

بــرای تعییــن هزینــه چرخــه حیــات اســتفاده نمایــد. یــک روش تعییــن هزینــه صحیــح، ارزش هــای رقمــی معنــاداری 

ــد.  ــبت می ده ــودرو نس ــاوگان خ ــک ن ــداری ی ــر و نگه ــرف و تعمی ــه مص ــد هزین ــی مانن ــدار دولت ــع خری ــه مناف ب

ارزشــی کــه بــه هــر یــک از اجــزاء هزینــه نســبت داده می شــود بــه ماهیــت خریــدار دولتــی و نیازهــای ویــژه آن 

بســتگی دارد، بــه عنــوان مثــال خودروهــای پســتی کــه در فضــای شــهری فعالیــت دارنــد در مقایســه بــا خودرهــای 

ــوخت گیری و  ــت س ــت فرص ــا محدودی ــه ب ــهر ک ــارج از ش ــه و خ ــی حوم ــافت های طوالن ــار در مس ــل ب تحوی

اســتفاده از خدمــات مواجــه هســتند، مســتلزم تعییــن هزینــه متفاوتــی می شــوند. 

ترکیــب معیــار هزینــه و قیمــت می توانــد محــرک نــوآوری باشــد. یــک خــودرو نوآورانــه می توانــد نتایــج بهتــری 

از نظــر مصــرف، انــرژی ســبز یــا فواصــل نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری داشــته باشــد، حتــی اگــر قیمــت اولیــه خریــد 

ــدار  ــرای خری ــات ب ــه حی ــه چرخ ــازی هزین ــی بهینه س ــه معن ــر ب ــن ام ــد. ای ــنهادی باش ــتاندارد پیش ــر از اس آن باالت

دولتــی اســت و نیــز فــروش محصــوالت نوآورانــه تهیه کننده هــا کــه در شــرایط غیــر از ایــن )عــدم شــمول معیــار 

هزینــه( امــکان عرضــه آنهــا را بــه بــازار ندارنــد. بــه عنــوان مثــال؛

              مثال 23:

ســازمان خریــد دولتــی اســلوونی بــرای 130 نهــاد دولتــی خــودرو خریــداری می کنــد کــه بایــد مطابــق برنامــه عمــل ملــی 

ــا اســتفاده از  خریــد دولتــی ســبز، ایــن خودروهــا دوســتدار محیــط زیســت باشــند. ایــن ســازمان هزینــه چرخــه حیــات را ب

ــبه  ــاک محاس ــای پ ــم خودروه ــا در حک ــه اروپ ــی اتحادی ــار CO2 ابالغ ــزان انتش ــدت می ــه بلندم ــزی هزین روش اندازه گی

می کنــد. ایــن هزینــه بــه قیمــت خریــد و دیگــر هزینه هــای جانبــی خــودرو افــزوده می شــود و در نهایــت خودرویــی کــه در 
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مجمــوع کمتریــن هزینــه را داشــته باشــد، انتخــاب می شــود. بــه ایــن ترتیــب، بــا افــزودن هزینــه چرخــه حیــات بــه معیارهــای 

 CO2 ســازمان پیشــنهادهایی بــرای خودروهــای بــا انتشــار CO2 انتخــاب پیمانــکار و تعییــن الزاماتــی بــرای حداکثــر ســطح

ــرای  ــا km/g 45 در هــر خــودرو شــد. ب ــن 3 ت ــه کاهــش انتشــار CO2 بی ــد کــه در نهایــت منجــر ب ــر دریافــت می کن کمت

جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود بــه

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive_en

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue17_Case_Study40_Slovenia_vehiclespdf 

@ کیفیــت: نســبت بهتریــن قیمت/کیفیــت )BPQR(1 اصطالحــی اســت کــه در قوانیــن اصالح شــده اتحادیــه 

اروپــا چنیــن تعریــف شــده اســت: رابطــه بیــن قیمــت موضــوع یــک قــرارداد دولتــی و هــر معیــاری کــه از اهمیــت 

ویــژه ای بــرای خریــدار دولتــی برخــوردار اســت. معیــار کیفیــت می توانــد شــامل جنبه هــای کیفــی، زیســت محیطی، 

اجتماعــی و نوآورانــه محصــوالت، خدمــات یــا کارهــا باشــد. خریــداران دولتــی بــا آزادی و بــر حســب نیازهــای 

خــود بــه ایــن معیارهــا ارزش و اهمیــت می دهنــد. بــه عنــوان مثــال؛

              مثال 24:

ــط کار را  ــد و محی ــی بکاه ــت طبیع ــط زیس ــر محی ــود را ب ــای خ ــات و فعالیت ه ــر اقدام ــد اث ــالش می کن ــا ت ــیون اروپ کمیس

بــرای کارکنــان خــود بخصــوص کســانی کــه دارای نیازهــای ویــژه هســتند، ارتقــا بخشــد. در همیــن راســتا، تنهــا پرینترهایــی 

ــژه  ــاک وی ــواد خطرن ــتفاده از م ــت اس ــم محدودی ــرژی 22 و حک ــتاره ان ــه س ــات برنام ــق الزام ــه مطاب ــوند ک ــداری می ش خری

)RoHS(3  باشــند و فقــط از کاغذهــای صــد در صــد بازیافتــی اســتفاده کننــد. بــرای خریــد پرینتــر هزینــه چرخــه حیــات شــامل 

مالحظــات زیســت محیطــی و حداقــل مصــرف انــرژی در تمــام طــول چرخــه حیــات پرینتــر تــا زمانــی کــه بــه عنــوان زبالــه دفع 

شــود، مــد نظــر قــرار می گیــرد. پیمانکارانــی کــه ویژگی هــای دیگــری نیــز ماننــد کاهــش صــدا، کارتریــج  چنــد بــار مصــرف 

و/یــا ارگونومــی مناســب بــرای افــراد دارای صندلــی چرخــدار را در پیشــنهادات خــود مــد نظــر قــرار دهنــد، بــر دیگــران برتــری 

خواهنــد داشــت. بــرای جزئیــات بیشــتر رجــوع شــود

 http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:2016-287253:TEXT:EN:HTML 

1  Best Price Quality Ratio
2  Energy Star 2.0 Programme
3  Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
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در صورتــی کــه شــرایط نســبت بهتریــن قیمت/کیفیــت بــه درســتی محقــق شــوند، می تــوان بــه خوبــی محصــوالت، 

خدمــات و فرایندهایــی کــه بــه واســطه ویژگی هــای نوآورانــه تناســب بیشــتر بــا نیازهــا و خواســت خریــدار عمومــی 

دارنــد را بــه بقیــه برتــری داد. 

ــا  ــوی ب ــه نح ــی ب ــد دولت ــه در خری ــی ک ــداران دولت ــه خری ــرای هم ــری: ب ــت فک ــوق مالکی ــت حق @ مدیری

نــوآوری روبــرو می شــوند، تخصیــص حقــوق مالکیــت فکــری در رابطــه بــا موضــوع قــرارداد از اهمیــت ویــژه ای 

برخــوردار اســت. احــکام خریــد دولتــی اتحادیــه اروپــا و قوانیــن دولتــی دربــاره تخصیــص حقــوق مالکیــت فکــری 

بــه خریــدار دولتــی یــا انتقــال آن بــه فّعــال اقتصــادی طــرف قــرارداد، موضــع مشــخصی ندارنــد. بــه طــور کلــی دو 

ــا وجــود داشــته باشــد. در  ــک از آنه ــرای هــر ی ــز ب ــد گزینه هــای فرعــی نی ــه می توان ــه وجــود دارد کــه البت گزین

حالــت اول، خریــدار همــه حقــوق مالکیــت فکــری جدیــد حاصــل از پــروژه را بــه خــود اختصــاص می دهــد. در 

ــه اول،  ــد. گزین ــروژه را کســب می کن ــد حاصــل از پ ــده همــه حقــوق مالکیــت فکــری جدی حالــت دوم، تهیه کنن

حالــت متــداول و ســنتی اســت کــه بــه واســطه پرداخــت کلیــه هزینه هــای خریــد توســط خریــدار دولتــی خــود را 

ــدد،  ــتفاده مج ــق اس ــده ح ــت تهیه کنن ــن حال ــد. در ای ــروژه می دان ــا پ ــط ب ــری مرتب ــت فک ــوق مالکی ــتحق حق مس

بکارگیــری یــا ارتقــا محصول/خدمــات بــه روش و در شــرایطی متفــاوت بــا قــرارداد اولیــه و بــرای مشــتری غیــر از 

خریــدار اولیــه را نــدارد.  

ــت فکــری نداشــته باشــد،  ــا بخشــی از حقــوق مالکی ــه حفــظ تمــام ی ــی ب ــی تمایل ــدار دولت ــواردی کــه خری در م

ــد  ــر بتوان ــده بهت ــده واگــذار می شــود. در برخــی شــرایط خــاص، ممکــن اســت تهیه کنن ــه تهیه کنن ــوق ب ــن حق ای

نــوآوری را تجاری ســازی نمایــد، از حقــوق مالکیــت فکــری آن حفاظــت نمایــد و در صــورت لــزوم در دادگاه از 

آن دفــاع کنــد. البتــه وقتــی حقــوق مالکیــت فکــری بــه تهیه کننــده واگــذار می شــود، خریــدار دولتــی اغلــب حــق 

اســتفاده از راه حــل نوآورانــه بــدون پرداخــت حــق امتیــاز را بــرای خــود محفــوظ نگــه مــی دارد. همچنیــن، ممکــن 

اســت خریــدار دولتــی تهیه کننــده را ملــزم بــه اعطــای مجــوز حقــوق مالکیــت فکــری نــوآوری بــه شــخص ثالــث 

بــر اســاس شــرایط منصفانــه و منطقــی بــازار نمایــد. 
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شــرکای تجــاری اصلــی اروپــا حقــوق مالکیــت فکــری را اغلــب بــه شــرکت ها واگــذار می کننــد مگــر در شــرایط 

اســتثنایی. امــا در اروپــا فقــط کشــورهای معــدودی از جملــه بلژیــک، فنالنــد، فرانســه، ســوئد و ســوئیس حقــوق 

ــا چارچــوب  ــه اروپ ــه شــرکت ها می ســپارند. در اغلــب کشــورهای اتحادی ــه طــور بدیهــی ب ــت فکــری را ب مالکی

حقوقــی آنهــا حقــوق مالکیــت فکــری را بــه طــور بدیهــی متعلــق بــه شــرکت ها نمی دانــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــه  ــی راه حل هــای نوآوران ــد محــرک تجاری ســازی صنعت ــده می توان ــه تهیه کنن ــت فکــری ب اعطــای حقــوق مالکی

و کاهــش هزینه هــای خریــد بــرای بخــش دولتــی باشــد. 

ــای  ــر جنبه ه ــرارداد دال ب ــرایط ق ــه ش ــی ک ــا زمان ــده ت ــای گفته ش ــک از ابزاره ــچ ی ــرارداد: هی ــرای ق @ اج

ــاس  ــر اس ــی ب ــرارداد دولت ــه ق ــی ک ــود. در صورت ــد ب ــر نخواه ــوآوری مؤث ــاد ن ــد، در ایج ــور نباش ــوآوری مح ن

کیفیــت یــا عملکــرد واگــذار شــود امــا فاقــد ضمانــت اجرایــی )مجــازات ( کافــی ماننــد شــاخص قیمــت و خاتمــه 

زود هنــگام باشــد، خریــدار دولتــی ممکــن اســت بــه راه حــل نوآورانــه مــد نظــرش دســت نیابــد. بندهــای اجــرای 

قــرارداد حداقــل بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:

! معیار اجرای قرارداد: شاخص های قابل سنجش برای اهداف کیفیت و عملکرد

! بندهــای خــروج: در صــورت عملکــرد ضعیــف یــا در صورتــی کــه بــازار راه حل هــای مناســب تری در مقایســه 

بــا راه حــل مــورد نظــر قــرارداد ارائــه نمایــد. 

! بندهــای تغییــر و اصــالح قــرارداد: بــه دلیــل نوســانات و احتمــال نــوآوری بیشــتر کــه در طــول اجــرای قــرارداد 

ــد.  ــش می آی پی

ــده  ــورد، تهیه کنن ــن م ــز باشــد. در ای ــد شــامل بندهــای مهندســی ارزش1 نی ــرارداد می توان ــه بندهــای اجــرای ق البت

تشــویق می شــود ضمــن ارائــه راه حل هایــی کــه مطابــق الزامــات عملکــرد هســتند، در طــول مرحلــه اجــرا همچنــان 

بــه ارتقــا کیفیــت و کاهــش هزینه هــای راه حل هــا ادامــه دهــد. ایــن بندهــا معمــوالً شــامل پرداخــت وجوهــی )بــه 

عنــوان جایزه/کمــک هزینــه( بــه تهیه کننده هــا جهــت بهبــود کیفیــت راه حــل می شــوند یــا ممکــن اســت آنهــا را 

در ســود حاصــل از بهبــود کیفیــت راه حــل )کاهــش هزینه هــا( شــریک کننــد. بــه عنــوان مثــال؛

1  Value-engineering clauses 
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             مثال 25:

شــرکت لیمبــرگ1 بــرای مدیریــت توزیــع آب در شــبکه یــک سیســتم فنــاوری اطالعــات ارزان تــر و قابل اعتمادتــر 

ــای مهندســی  ــرارداد بنده ــی در ق ــدار دولت ــا، خری ــت در حــال تحــول نرم افزاره ــه ماهی ــا توجــه ب ــی ب می خواســت. از طرف

ارزش را لحــاظ کــرده بــود تــا کیفیــت راه حــل را پــس از اجــر نیــز افزایــش دهنــد و هزینه هــای آن را بکاهنــد. ایــن روش 

ــه  ــه نحــوی کــه تعــداد ســرورها و در نتیجــه هزین ــر شــد ب ــه کمت ــا هزین ــر و ب ــه یــک سیســتم باکیفیت ت در نهایــت منجــر ب

ــرای  ــید. ب ــد رس ــه 0/005 درص ــم ب ــتم ه ــی سیس ــبت خراب ــت و نس ــش یاف ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــا ب ــداری آنه نگه

ــه  ــات بیشــتر رجــوع شــود ب جزئی

http://eafip.eu/wp-content/uploads/06/2015/ParijsLV7.pdf

https://www.croonwolterendros.nl/nl/industrie/actueel/revolutie-procesautomatisering-waterketen-helder-
proces-voor-schoon-water

2-6  رویه های خاص خرید نوآوری 

ــکات  ــی از ن ــره: یک ــق مذاک ــتفاده از طری ــاده اس ــوآوری آم ــای ن ــاح رویه ه ــن و اص 8  تعیی

ــای  ــده در قرارداده ــه مذاکره ش ــک روی ــتفاده از ی ــکان اس ــا، ام ــه اروپ ــد اتحادی ــن جدی ــه در قوانی ــب توج جال

دولتــی اســت کــه هــدف آنهــا بکارگیــری راه حل هــای ســهل الوصول )از جملــه طرح هــا یــا راه حل هــای 

ــه  ــا ب ــی آنه ــق مشــخصات فن ــان دقی ــا بی ــد ی ــده دارن ــی بســیار پیچی ــب ماهیت ــا اغل ــن راه حل ه ــه( اســت. ای نوآوران

ــه مــوارد، قوانیــن اتحادیــه اروپــا دو گزینــه در اختیــار خریــدار دولتــی قــرار  راحتــی ممکــن نیســت. در ایــن گون

می دهنــد: رویه هــای رقابتــی مبتنــی بــر مذاکــره و گفــت و گــوی رقابتــی. تفــاوت اصلــی ایــن دو گزینــه در میــزان 

ــت و  ــری از ماهی ــی درک دقیق ت ــدار دولت ــورد اول، خری ــت. در م ــروژه اس ــاره پ ــی درب ــدار دولت ــفافیت خری ش

موضــوع خریــد نــوآوری دارد. در حالیکــه در مــورد دوم هنــوز بســیاری از مســائل باالدســتی تعییــن نشــده اند. بــه 

عنــوان مثــال؛

1  Limburg 
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              مثال 26:

رویه رقابتی مبتنی بر مذاکره در برابر گفت و گوی رقابتی

رویــه رقابتــی مبتنــی بــر مذاکــره زمانــی مناســب اســت کــه خریــدار دولتــی می دانــد بایــد بــا بودجــه خــود در قالــب 

یــک قــرارداد دولتــی یــک تونــل دوبانــده زیــر بســتر رودخانــه بســازد. در نتیجــه، مذاکــرات فقــط دربــاره مســائل 

فنــی از جملــه کیفیــت و قیمــت خواهــد بــود.

امــا خریــدار از گفــت و گــوی رقابتــی بــرای تصمیم گیــری دربــاره ایــن موضــوع اســتفاده می کنــد کــه آیــا بایــد 

یــک پــل یــا یــک تونــل )یــک یــا دوبانــده( روی یــا زیــر بســتر رودخانــه بســازد و اینکــه بودجــه آن را خــود بایــد 

تأمیــن نمایــد یــا از منابــع مالــی دیگــری اســتفاده کنــد؟!

3 رویــه رقابتــی مبتنــی بــر مذاکــره: ایــن روش انعطاف پذیــری بیشــتری بــه خریــداران دولتــی در اعطــای قــرارداد 

می دهــد، از جملــه وقتــی کــه راه حــل آمــاده ای در بــازار وجــود نــدارد و یــا وقتــی کــه خریــدار دولتــی می توانــد 

ــرای توســعه راه   ــری عناصــر و شــرایط موجــود ب ــاره بکارگی ــی شــفاف، مســتقیم و مســتند درب ــق مذاکرات از طری

ــق برســد.  ــه تواف ــا ب ــا تهیه کننده ه ــد، ب ــی برطــرف می کن ــق مشــخصات فن ــدار را مطاب ــی کــه نیازهــای خری حل

ایــن رویــه خریــدار دولتــی را بــه صنعــت نزدیک تــر می کنــد و بــاب گفــت و گــوی مســتقیم دربــاره ویژگی هــای 

خــاص راه  حــل را بــاز می کنــد. 

ــه  ــل ســنجش از جمل ــکار و دیگــر شــاخص های قاب ــا عملکــردی، معیارهــای انتخــاب پیمان الزامــات کارکــردی ی

ــه  ــا اســتفاده از ایــن روی ــوآوری ب ــد از عناصــر موفقیــت ن ــه می توان ــه اولی ــه ســاخت و آزمایــش نمون تعییــن مرحل

باشــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه رویــه رقابتــی مبتنــی بــر مذاکــره اخیــراً و از طریــق احــکام خریــد دولتــی )2014( اتحادیــه اروپــا 

معرفــی شــده اســت و در ســال 2016 ایــن رویــه در بســیاری از کشــورهای عضــو تغییــر داده شــده و تعدیــل یافتــه 

اســت، در زمــان تهیــه ایــن راهنمــا نمونــه مناســبی از آن یافــت نشــد )اوایــل ســال 2018(. 
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3 گفــت و گــوی رقابتــی: ایــن روش طــی دو مرحلــه اصلــی انجــام می شــود. در آغــاز خریــدار دولتــی نیازهایــش 

را در قالــب یــک ســند توصیفــی یــا اعالمیــه قــرارداد شــرح می دهــد، حداقــل الزامــات نامزدهــا را تعییــن می کنــد 

و معیارهــای انتخــاب پیمانــکار را بــر اســاس نســبت بهتریــن قیمت/کیفیــت تعریــف می کنــد. 

پــس از تأییــد و اجــرای معیارهــای انتخــاب نامزدهــا، خریــدار دولتی گفــت و گوی رقابتــی را با شــرکت کننده هایی 

کــه حداقــل الزامــات را دارنــد، شــروع می کنــد. بــا هــر یــک از نامزدهــا بــه صــورت جداگانــه و محرمانــه مذاکــره 

ــرای  ــی ب ــل و اهداف ــن مراح ــا تعیی ــت. ب ــی اس ــت کاف ــرف وق ــاال و ص ــص ب ــتلزم تخص ــرات مس ــود. مذاک می ش

مذاکــرات می تــوان رونــد پیشــرفت مذاکــرات را ارزیابــی و در نهایــت فهرســت نامزدهــا را محدود تــر نمــود. 

ظرفیــت نــوآوری ایــن رویــه بــه طیــف وســیع راه حل هــای پیشــنهادی وابســته اســت و بــه نامزدهــا بایــد فرصــت و 

اطالعــات کافــی جهــت آمــاده کــردن راه حــل سفارشــی داده شــود. نــوآوری ممکــن اســت از نظــر مالــی، فنــی یــا 

اداری باشــد و یــا بــه طــور کلــی فراینــد عملیاتــی خریــدار دولتــی را زیــر و رو کنــد. 

ــود را  ــی خ ــنهادهای نهای ــود پیش ــته می ش ــا خواس ــی، از آنه ــای نهای ــاب نامزده ــرات و انتخ ــام مذاک ــس از اتم پ

تحویــل دهنــد. قــرارداد بــر اســاس نســبت بهتریــن قیمت/کیفیــت اعطــا می شــود و مناقصــه بایــد معیارهــای کیفــی 

دقیقــی باشــد کــه بــه راحتــی قابــل ســنجش و مقایســه باشــند. )مثــال 4(

3 مســابقات طراحــی: ســابقاً مســابقات طراحــی در حوزه هــای برنامه ریــزی شــهری، معمــاری، مهندســی و پــردازش 

داده برگــزار می شــد. امــا امــروزه بــه واســطه قوانیــن جدیــد اتحادیــه اروپــا می تــوان از ایــن رویــداد بــرای انــواع 

ــا انگیــزه اعطــای جایــزه یــا  پروژه هــا از جملــه مهندســی مالــی اســتفاده نمــود. مســابقات طراحــی ممکــن اســت ب

قــرارداد خدماتــی از طریــق انجــام مذاکــرات پیگیــری و بــدون انتشــار اعالمیــه قــرارداد برگــزار شــوند. 

ــنهادات  ــا پیش ــد ت ــرار می ده ــرکت کنندگان ق ــار ش ــی را در اختی ــای بزرگ ــی فض ــدار دولت ــداد خری ــن روی در ای

خــود را بــرای راه حــل مــورد نیــاز خریــدار بــر اســاس مشــخصات منتشــر شــده در اعالمیــه مســابقه ارائــه کننــد. یــک 

ــای  ــوم اعض ــک س ــل ی ــردازد. حداق ــی می پ ــای طراح ــی پروپوزال ه ــی و ارزیاب ــه بررس ــتقل ب ــت داوری مس هیئ

هیئــت داوری بایــد دارای صالحیت هایــی باشــند کــه بــرای حضــور در مســابقه ضــروری اســت. هیئــت داوری بــر 

ــد.  ــا می پردازن ــه قضــاوت طرح ه ــه طراحــی ب اســاس معیارهــای اعالمی
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ــتی؛  ــد کاربردوس ــی مانن ــی داوران از معیارهای ــه ای و تخصص ــی حرف ــی ارزیاب ــابقه طراح ــای مس ــی از مزیت ه یک

تناســب بــا نیــاز؛ ارگونومــی و ماهیــت هنــری، نوآورانــه یــا معتبــر طــرح اســت. ارزیابــی، مقایســه و رتبه بنــدی چنیــن 

ــن  ــن روش تضمی ــأله در ای ــن مس ــت. مهم تری ــز اس ــوار و چالش برانگی ــری دش ــا ام ــن فض ــارج از ای ــی خ معیارهای

ــل اندازه گیــری  ــا ترکیــب معیارهــای عینــی قاب ــوان ب ــه ایــن منظــور می ت ــه و شــفاف اســت کــه ب ــی منصفان ارزیاب

ماننــد هزینــه کســب و اجــرا، کارایــی و کیفیــت بــا معیارهــای غیرعینــی تــا حــد زیــادی داوری منصفانــه و دقیقــی 

داشــت. )مثــال 16(

3 تحریــک نــوآوری از طریــق خریــد تحقیــق و توســعه: در مــواردی پیــش می آیــد کــه خریــدار دولتــی خدمــات 

تحقیــق و توســعه را بــرای ایجــاد یــک راه حــل نوآورانــه سفارشــی خریــداری می کنــد. در چنیــن شــرایطی اغلــب 

بــازار فاقــد راه حــل مــورد نظــر اســت یــا راه حل هــای موجــود نمی تواننــد همــه نیازهــای خریــدار دولتــی را تأمیــن 

ــاز در  ــه تعییــن مشــخصات فنــی مــورد نی ــد تحقیــق و توســعه ب ــه کار، معمــوالً نتیجــه فراین ــر حســب روی ــد. ب کنن

ــه، امــری  ــق و توســعه پای ــع تحقی ــا مناب ــد خدمــات ی ــد. خری ــه کمــک می کن ــد راه حــل نوآوران ــه بعــد خری مرحل

ــد راه حــل  ــداران کمــک می کن ــه خری ــر ب ــن ام ــژه انجــام می شــود. ای ــای وی تخصصــی اســت کــه توســط نهاده

ــه کننــد.  ــرای اهــداف خــود تهی ــه ب ــا از حــوزه دیگــری راه حلــی نوآوران ــازار کننــد ی بســیار پیشــرفته ای را وارد ب

خریــد خدمــات تحقیــق و توســعه مســتلزم ظرفیــت حرفــه ای و مالــی خــاص، تجربــه و خطرپذیــری باالســت. امــا 

ــش  ــا افزای ــازاد را ب ــای م ــکالت و هزینه ه ــه مش ــوان هم ــت انجــام شــود، می ت ــت و موفقی ــا دق ــی کــه ب در صورت

کیفیــت یــا مزایــای اجتماعــی راه حــل نوآورانــه بــرای خریــدار دولتــی جبــران نمــود. در صــورت خریــد راه حــل 

نوآورانــه مبتنــی بــر نتایــج تحقیــق و توســعه، بــازار نیــز از اولیــن مشــتری منتفــع می شــود و ایــن امــر زمینــه را بــرای 

ــد. )1( ــم می کن ــاز فراه ــب و کار ب ــای کس ــتر و فرصت ه ــری بیش بکارگی

افزایش آگاهی، 
بررسی ظرفیتها تهیه چارچوب

چارچوب شناسایی شده 
است و /یا نمونههای 

آزمایشی در حال اجرا 
هستند

پروژههای خرید پیش تجا ری تکمیل 
شده یا در حال اجرا هستند

اجرای خرید پیش تجا ری در سطح اروپا )مارس 2016(

بلغارستان
قبرس
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3-  ابتکارهای خرید نوآوری در کشورهای اتحادیه اروپا

3-1  اتریش

ــک  ــاد ی ــش ایج ــوآوری اتری ــی ن ــد دولت ــت خری ــدف سیاس ــوآوری: ه ــی ن ــد دولت ــت خری 8  سیاس

ــه اســت کــه اتریــش از طریــق آن مجموعــه ای  چارچــوب ایــده آل بــرای توســعه محصــوالت و خدمــات نوآوران

از اقدامــات را بــه منظــور افزایــش وجــوه خریــد دولتــی جهــت اســتفاده بــرای توســعه نــوآوری اجــرا می کنــد. از 

زمــان بکارگیــری برنامــه عمــل سیاســت خریــد دولتــی نــوآوری توســط دولــت اتریــش در ســال 2012، بــه طــور 

مســتمر بــرای توســعه و ایجــاد شــرایط اجــرای آن تــالش شــده اســت و در نهایــت، یــک شــبکه خدمــات خریــد 

دولتــی نــوآوری بــا کارایــی و عملکــرد بــاال ایجــاد شــد. در گــزارش حاضــر نتیجــه فعالیت هــای دوســاله )2015 و 

2016( اتریــش در حــوزه توســعه و اجــرای سیاســت خریــد دولتــی نــوآوری ارائــه می شــود. مطابــق هــدف اولیــه 

ــوآوری اســت و محصــوالت و  ــد دولتــی در جهــت تحریــک ن ایــن سیاســت، تمرکــز روی افزایــش حجــم خری

ــی( می شــوند.  ــی )دولت ــه خــود موجــب مدرن ســازی بخــش عموم ــه نوب ــز ب ــه نی ــات نوآوران خدم

ــوآوری )BMVIT(1 و وزارت  ــاوری و ن ــوآوری محــور توســط وزارت حمــل و نقــل، فن ــی ن ــد دولت ــکار خری ابت

ــم، تحقیقــات و اقتصــاد )BMDW(2 اتریــش اجــرا می شــود و مــورد حمایــت شــبکه ای از مراکــز صالحیــت3  عل

ــی  ــد دولت ــزی خری ــات مرک ــز خدم ــل مرک ــه مکم ــت ک ــی4 اس ــتگاه های ارتباط ــوآوری و ایس ــی ن ــد دولت خری

ــت.  ــیس 2013( اس ــوآوری )تأس ن

8  ابتکار خرید دولتی نوآوری به عنوان سنگ بنای سیاست نوآوری در طرف تقاضا

ــه عنــوان مکمــل رویکردهــای بخــش عرضــه ماننــد تأمیــن بودجــه  تحریــک بخــش تقاضــای نــوآوری کم کــم ب

مســتقیم و غیرمســتقیم تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار می شــود. در اتریــش برنامــه 

عمــل خریــد دولتــی نــوآوری یکــی از محورهــای مهــم سیاســت نــوآوری در بخــش تقاضــا را تشــکیل می دهــد. 

1  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Federal Ministry for Transport, Innovation and Tech-
nology)
2  BUNDESMINISTERIUM für DIGITALISIERUNG und WIRTSCHAFTSSTANDORT (Federal Ministry of Sci-
ence, Research and Economy)
3  Competency center 
4  Contact point 
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هــدف ایــن برنامــه افزایــش حجــم خریــد دولتــی اســت کــه بــرای تحریــک نــوآوری اســتفاده می شــود. بــا حجــم 

حــدود 40 میلیــارد یــورو و ســهم تقریبــی 2 تــا 3 درصــدی خریــد دولتــی نــوآوری،  نقــش خریــد دولتــی بــه عنــوان 

نیــرو محرکــه نــوآوری کامــاًل مشــهود اســت. 

ــی  ــد دولت ــردی خری ــوب راهب ــوان چارچ ــه عن ــوآوری ب ــی ن ــد دولت ــل خری ــه عم 8  برنام

ــوآوری  ن

برنامــه عمــل خریــد دولتــی نــوآوری بــا مشــارکت 90 نفــر از 40 نهــاد و ســازمان اتریــش تدویــن شــده و در ســپتامبر 

ــه عمــل توانســته اند  ــن برنام ــون دو وزارت مجــری ای ــالغ شــده اســت. تاکن ــران اتریــش اب ــه شــورای وزی 2012 ب

ــوان  ــه عن ــوآوری ب ــد دولتــی ن ــه ایجــاد یــک مرکــز خدمــات خری ــد؛ از جمل مراحــل مهمــی از آن را اجــرا نماین

ــز  ــی و مراک ــز ارتباط ــبکه مراک ــدازی ش ــوزه، راه ان ــن ح ــوأالت در ای ــت ها و س ــرای درخواس ــی ب ــه ارتباط نقط

ــه عنــوان یــک هــدف جانبــی خریــد در قانــون خریــد  صالحیــت خریــد دولتــی نــوآوری، قــرار دادن نــوآوری ب

ــوآوری و ایجــاد یــک بســتر آنالیــن  ــدازی و پایــش پروژه هــای آزمایشــی خریــد دولتــی ن دولتــی اتریــش، راه ان

ــه فــرد هســتند.  ــا منحصــر ب ــه کــه در سراســر اروپ ــرای عرضه کننــدگان و مصرف کننــدگان راه حل هــای نوآوران ب

ــوآوری برداشــته شــده  ــی ن ــد دولت ــرای پایــش خری ــع ب ــی در طراحــی یــک سیســتم جام بعــالوه، گام هــای ابتدای

اســت و تجــارب عملــی ارزشــمندی نیــز در اجــرای آزمایشــی یــک مطالعــه پایشــی دربــاره خریــد دولتــی نــوآوری 

توســط اداره آمــار اتریــش بدســت آمــده اســت. پایــش علمــی موجــب توســعه بیشــتر و اصــالح مــداوم سیاســت 

ــوآوری می شــود.  ــی ن ــد دولت خری

در حــال حاضــر، بســیاری از اســناد راهبــردی دولــت مفهــوم خریــد نــوآوری را مــد نظــر دارنــد، از جملــه راهبــرد 

ــرای  ــاز، راهبــرد علــوم زیســتی، راهبــرد صنایــع خــالق و نیــز چارچــوب راهبــرد ملــی انــرژی پــاک ب نــوآوری ب

حمــل و نقــل. اعطــای جایــزه در قالــب گواهــی بــه ایــن سیاســت از ســوی بنیــاد جایــزه بخــش دولتــی اتریــش دال 

بــر اهمیــت نقــش خریــد دولتــی نــوآوری در مدرن ســازی مدیریــت دولتــی اســت. 
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8  شبکه خدمات خرید دولتی نوآوری 

 دولــت اتریــش بایــد نقــش رهبــری قــوی و راهبــردی را در شــکل دهی نظــام خریــد دولتــی داشــته باشــد تــا قالــب

ــد کــه ــک رویکــرد کلی نگــر اســتفاده می کن ــوآوری از ی ــی ن ــد دولت ــت خری ــد. مدیری ــه آن ده ــری ب  نوآورانه ت

 شــبکه خدمــات خریــد دولتــی نــوآوری تجلــی همیــن رویکــرد اســت. مرکــز خدمــات خریــد دولتــی نــوآوری در

ــه می کنــد. حــوزه فعالیت هــای ــه تهیه کننده هــای دولتــی ارائ  ســال 2013 تأســیس شــد کــه خدمــات متنوعــی را ب

 آن عبــارت اســت از: مشــاوره راهبــردی دربــاره خریــد دولتــی نــوآوری، اجــرای فراینــد گزینــش رقابتــی پــروژه،

 اقدامــات حــوزه اطالعــات و شبکه ســازی، خدمــات کیفی ســازی و آموزشــی متناســب بــا نیــاز و راه انــدازی بســتر

 آنالین خرید دولتی نوآوری )                                                    (. ایســتگاه های ارتباطی و مراکز صالحیت

 خریــد دولتــی نــوآوری در حمایــت از مرکــز خدمــات خریــد دولتــی نــوآوری ایجــاد شــده اند و بــا ارائــه خدمــات

 تخصصــی خــود در پیشــبرد تفکــر خریــد دولتــی نــوآوری بســیار مؤثــر هســتند. مراکــز صالحیــت خریــد دولتــی

حوزه فعالیت های شبکه خدمات 
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 نــوآوری در واقــع نهادهــای مســئول در تحقــق اهــداف برنامــه عمــل خریــد دولتــی نــوآوری بــا همــکاری مرکــز

 خدمــات هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک از ایــن مراکــز دارای صالحیت هــای خاصــی هســتند، وظیفــه آنهــا

 ارائــه دانــش مکمــل در قالــب تخصــص موضوعــی یــا بخشــی آنهاســت. نهادهــای زیــر در قالــب مراکــز صالحیــت

خریــد دولتــی نــوآوری معرفــی شــده اند:

ــوآوری  ــی ن ــد دولت ــش(1 )خری ــات کســب و کار اتری -   Austria Wirtschaftsservice GmbH )شــرکت خدم

تجــاری( 

-  آژانس ارتقا تحقیقات اتریش )FFG(2 )خرید دولتی نوآوری پیش تجاری(

-  انجمن حمل و نقل و زیرساخت اتریش )GSV(3 )جا به جایی(

-  آژانس انرژی اتریش )AEA(4)انرژی(

-  شرکت ملی مستغالت )BIG(5 )مستغالت فدرال(

کارکــرد اصلــی ایســتگاه های ارتباطــی نیــز ترویــج موضــوع خریــد دولتــی نــوآوری و خدمــات پشــتیبانی مرکــز 

خدمــات و نیــز معرفــی ذینفعــان ایــن حــوزه اســت. در حــال حاضــر، از جملــه ایســتگاه های ارتباطــی اتــاق اقتصــادی 

ــس کارشناســی  ــز کنفران ــط( اقتصــادی محســوب می شــود و نی ــه نوعــی واســط )راب ــش اســت کــه ب ــدرال اتری ف

ــز  ــال 2017 نی ــاز س ــد. از آغ ــش می باش ــدرال اتری ــتان های ف ــط اس ــدرال" واس ــتان های ف ــی در اس ــد دولت "خری

ــه عنــوان واســط صنایــع از مرکــز خدمــات حمایــت می کنــد.  فدراســیون صنایــع اتریــش ب

شــورای خریــد دولتــی نــوآوری کــه توســط دو وزارت علــم، تحقیقــات و اقتصــاد و وزارت حمــل و نقــل، فنــاوری 

و نــوآوری ایجــاد شــده اســت، بــه هماهنگــی اقدامــات و فعالیت هــای حــوزه خریــد دولتــی نــوآوری می پــردازد. 

ایــن شــورا از وظیفــه مشــورتی نیــز برخــوردار اســت و از منافــع ذینفعــان خریــد دولتــی نــوآوری حمایــت می کنــد. 

ــاز  ــورد نی ــات م ــرد، اقدام ــرار می گی ــورد بررســی ق در نشســت های دوســاالنه شــورا پیشــرفت های بدســت آمده م

1  Austria Business Service
2  Forschungsförderungsgesellschaft (Austrian Research Promotion Agency)
3  Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Austrian Association for Transport and Infrastructure)
4  Austrian Energy Agency 
5  bundesimmobiliengenselschaft m.b.h (Federal real estate company m.b.h)
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ــورد بحــث و  ــوآوری م ــی ن ــد دولت ــرای خری ــد ب ــی جدی ــا و چارچوب هــای حمایت ــگ می شــوند و قالب ه هماهن

ــد.  ــرار می گیرن بررســی ق

8  افق پیش رو

ــده  ــوآوری بدســت آم ــی ن ــد دولت ــه عمــل خری ــل توجهــی در اجــرای برنام ــد ســال گذشــته پیشــرفت قاب در چن

اســت. در عیــن حــال الزم اســت روی برخــی موضوعــات بــا تمرکــز بیشــتری کار شــود و رویکردهــای جدیــدی 

بــرای تقویــت خریــد دولتــی نــوآوری محــور در اتریــش تهیــه و اجــرا شــود. 

گــزارش ســال 2016 شــورای تحقیقــات و توســعه فنــاوری اتریــش )RFTE(1 ضمــن اینکــه رونــد اجــرای ابتــکار 

خریــد دولتــی نــوآوری را مثبــت ارزیابــی کــرده اســت، کار بیشــتر در حوزه هــای زیــر را نیــز توصیــه نمــوده اســت:

ــا آگاهــی و  ــوآوری، ارتق ــی ن ــد دولت ــرای خری ــت داده ب ــود وضعی ــع، بهب ــت سیاســی، اجــرای جام عــزم و حمای

ــزش و تقســیم خطــر.  ــد ســهیم هســتند، ایجــاد انگی ــد خری ــت همــه کســانی کــه در فراین کیفی

در نوامبــر 2016، دولــت فــدرال اتریــش بــا افزایــش اقدامــات جهــت اســتفاده از ظرفیت هــای خریــد دولتــی بــرای 

ــات  ــن اقدام ــاوری، ای ــعه فن ــات و توس ــورای تحقیق ــای ش ــه توصیه ه ــه ب ــا توج ــود. ب ــت نم ــوآوری موافق ــا ن ارتق

عبارتنــد از: معرفــی یــک فراینــد خریــد مبتنــی بــر "مشــارکت نــوآوری" کــه شــامل اجــرای پروژه هــای آزمایشــی 

اســت، گســترش رقابــت پــروژه خریــد دولتــی نــوآوری بــه عنــوان یــک نــوع مشــوق، ایجــاد یــک دوره آموزشــی 

بــرای تهیه کننده هــای دولتــی و بهبــود وضعیــت داده خریــد و بــه تبــع آن خریــد دولتــی نــوآوری. در دوره 2021-

2018 بالــغ بــر 10 میلیــون یــورو از بودجــه فــدرال بــه ایــن منظــور اختصــاص یافتــه اســت. 

8  مراکز صاحیت خرید دولتی نوآوری محور

-  Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws): ایــن نهــاد بانــک توســعه اتریــش اســت کــه بــا تخصیــص 

ــژه در  ــد؛ بوی ــت می کن ــرکت ها حمای ــه ش ــای نوآوران ــرای پروژه ه ــن از اج ــت و تضمی ــره، گرن ــای کم به وام ه

مــواردی کــه منابــع مــورد نیــاز را نمی تــوان بــه روش دیگــری تأمیــن نمــود. همچنیــن، بــه شــرکت های موجــود،

1  Rat für Forschung und Technologieentwicklung (Council for Research and Technology Development.)
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 رو بــه توســعه و در حــال  شــکل گیری خدمــات اطالعاتــی، مشــاوره و ســایر خدمــات مرتبــط ارائــه می نمایــد. ایــن 

ــوآوری نقــش بســزایی در افزایــش حجــم خریــد دولتــی  ــا یــک بســته جامــع از اقدامــات خریــد دولتــی ن نهــاد ب

ــای  ــددادن رونده ــن شــرکت در جهــت پیون ــای ای ــوآوری دارد. همــه فعالیت ه ــک ن ــرای تحری ــورد اســتفاده ب م

ــف  ــی مختل ــای ارتباط ــتفاده از کانال ه ــا اس ــت. ب ــوآوری اس ــای ن ــای تهیه کننده ه ــه نیازه ــاوری ب ــوآوری و فن ن

ــوآوری  ــی ن ــد دولت ــوزه خری ــای ح ــی را از فعالیت ه ــان احتمال ــی، متقاضی ــانه های اجتماع ــات و رس ــد مطبوع مانن

ــب  ــه موج ــود. ب ــی ب ــب و کار اجتماع ــرکت های کس ــاد روی ش ــن نه ــز ای ــال 2016 تمرک ــد. در س ــع می کن مطل

همــکاری نزدیــک مرکــز صالحیــت خریــد دولتــی نــوآوری ایــن شــرکت و گــروه کســب و کار اجتماعــی آن، 

ــل  ــزان قاب ــه می ــان اجتماعــی ب ــن کارآفرین ــوآوری در بی ــی ن ــد دولت ــای حــوزه خری ــی از فعالیت ه آگاهــی عموم

توجهــی افزایــش یافــت. 

ــق،  ــای تحقی ــه فعالیت ه ــن بودج ــی تأمی ــازمان مل ــس س ــن آژان ــش )FFG(: ای ــات اتری ــا تحقیق ــس ارتق -  آژان

ــد  ــد خری ــد پیش تجــاری )PCT(1 اســت. فرآین ــی آن خری ــوآوری شرکت هاســت کــه مســئولیت اصل توســعه و ن

ــوز  ــه هن ــت ک ــه ای اس ــوالت نوآوران ــات و محص ــد خدم ــرای خری ــه ب ــن بودج ــزار تأمی ــن اب ــاری بهتری پیش تج

بــه بــازار عرضــه نشــده اند. کســب و کارهــا و مشــتری ها بــا هــم همــکاری نزدیــک می کننــد و تســت های 

امکان ســنجی را بــرای راه حل هــای نوآورانــه اجــرا می کننــد و در صــورت موفقیت آمیــز بــودن آزمایش هــا 

ــد در ســال 2014 در  ــن فراین ــب ای ــی کــه در قال ــه پروژه های ــه می شــوند. از جمل ــه اولی ــه ســاخت نمون وارد مرحل

ــرای شــرکت ASFING2 و  ــل( مدیریــت ترافیــک ب ــد از: سیســتم متحــرک )موبای اتریــش اجــرا شــده اند، عبارتن

ــن، در  ــر ای ــی ÖBB )عــالوه ب ــرای شــرکت ریل ــی ب ــی در زیرســاخت های ریل ــت خطــرات طبیع ــک سیســتم ثب ی

ــه  ــد ک ــاز ش ــدی آغ ــی هیبری ــای الکتریک ــاخت لوکوموتیو ه ــرای س ــر ب ــی دیگ ــرح آزمایش ــک ط ــال 2016 ی س

ــه  ــن ب ــرار گرفــت(. ایــن آژانــس همچنی ــا موفقیــت ســاخته شــد و مــورد اســتفاده ق ــه ب ــه اولی در ســال 2017 نمون

ــه  ــاوره ارائ ــی و مش ــات اطالعات ــا خدم ــای همت ــر آژانس ه ــی و دیگ ــان سیاس ــال، نقش آفرین ــای فع تهیه کننده ه

می کنــد. 

1  Pre-Commercial Procurement 
2  یک شرکت در حوزه طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری راه و جاده
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-  آژانــس انــرژی اتریــش: ایــن آژانــس مرکــز صالحیــت خریــد دولتــی نــوآوری بــرای بخــش انــرژی اســت و 

ــا بهــره وری باالتــر  ــرژی ب ــرژی، انرژی هــای جدیــد و تجدید پذیــر و فناوری هــای ان روی حوزه هــای بهــره وری ان

تمرکــز دارد. در طــول دوره 2016-2015 ایــن آژانــس از 3 رویــداد در حــوزه روشــنایی و جابه جایــی الکترونیــک 

حمایــت کــرده اســت:

 چهارمیــن عرصــه نــوآوری1: جابه جایــی الکترونیــک- همــه اشــیاء دارای دوشــاخه2 )ویــن، 2015/7/5(؛ 

کارگاهــی دربــاره خودروهــای الکترونیــک اشــتراکی )اجــاره ای( بــه عنــوان جایگزینــی موفــق بــرای دیگــر انــواع 

ــتراکی ــل اش ــل و نق ــتم های حم سیس

ــرژی اتریــش  ــس ان ــداد، آژان ــن روی ــس ECOVATION )گــراز 3 9/30-2015/10/1(: در بخشــی از ای  کنفران

ــرون ســاختمان برگــزار نمــود.  ــه در داخــل و بی ــاره سیســتم های روشــنایی نوآوران کارگاهــی درب

 کنفرانــس INNOVATIA )ویــن 2016/11/29(: کارگاهــی دربــاره معیارهــا و جنبه هــای مهــم خریــد و 

پایــدار  LED بکارگیــری سیســتم های 

ــه  ــی از جمل ــک بســیاری از ســاختمان های دولت ــوان مال ــه عن ــن شــرکت ب ــی مســتغالت )BIG(: ای -  شــرکت مل

ــاختمان ها  ــداری س ــوزه پای ــود در ح ــی خ ــش الگوی ــر نق ــز ب ــا تمرک ــعی دارد ب ــگاه ها و ادارات س ــدارس، دانش م

بویــژه در ســازمان های آموزشــی تــا ســال 2020 در ایــن حــوزه پیشــگام شــود. اســتفاده از راه حل هــای نوآورانــه، 

فناوری هــای جدیــد و مفاهیــم هوشــمند در تحقــق پروژه هایــی بــا محوریــت ویژگی هــای اکولوژیکــی، اقتصــادی 

 )2016( INNOVATIA و اجتماعی/فرهنگــی عالــی بــه ایــن شــرکت کمــک می کنــد. ایــن شــرکت در کنفرانــس

کارگاهــی دربــاره سیســتم های 4CAiFM و در کنفرانــس ECOVATION )گــراز 2015( دو کارگاه در موضوعات 

زیــر برگــزار نمــود:

1  4th Innovation Arena 
2  E.mobility-everything that has a plug!
3  Graz 
4  Computer Aided Integrated Facility Management 
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MED CAPMUS GRAZ : یک منطقه شهری نوآورانه و پایدار برای سالمت

HOLISTIC BUILDING PROGRAM : پروژه های ساختمانی با تمرکز بر یکپارچگی

ــا،  ــوزه جاده ه ــای ح ــه فعالیت ه ــتر هم ــن بس ــن انجم ــش )GSV(: ای ــاخت اتری ــل و زیرس ــل و نق ــن حم -  انجم

ــن انجمــن از نظــر سیاســی و  ــرژی اســت. ای ــال ان ــه انتق ــی و خطــوط لول ــی و هوای خطــوط راه آهــن، راه هــای آب

اقتصــادی کامــاًل خنثــی اســت و صرفــاً روی حفــظ منافــع اعضــا و ارتقــا موقعیــت اتریــش در حوزه هــای ذی ربــط 

ــار در  متمرکــز اســت. در ایــن راســتا، انجمــن تــالش می کنــد کلیــه ذینفعــان را بــه هــم ارتبــاط دهــد و چندیــن ب

ــز تجــارب و دانــش خــود را  ــد. از ســال 2016 نی ســال رویدادهــای تخصصــی در حــوزه جابه جایــی برگــزار نمای

در قالــب ابتــکار خریــد دولتــی نــوآوری ارائــه می نمایــد. ایــن انجمــن در کنفرانــس عرصــه نــوآوری جابه جایــی 

ــت می کــرد.  ــا فعالی ــده کارگاه ه ــوان هماهنگ کنن ــه عن ــال داشــت و ب ــخ، 2016( حضــوری فع ــک )مونی الکترونی

8  مراکز ارتباطی خرید دولتی نوآوری 

ــتان های  ــدرال و اس ــت ف ــک دول ــکاری نزدی ــا هم ــال 2015 ب ــدرال: در س ــتان های ف ــی اس ــس کارشناس -  کنفران

فــدرال تالش هــای متعــددی جهــت اجــرای ابتــکار خریــد دولتــی نــوآوری انجــام گرفــت. ایســتگاه ارتبــاط خریــد 

دولتــی نــوآوری بــرای اســتان های فــدرال پروژه هایــی را آغــاز نمــوده اســت و شــرکت های نــوآور و محصــوالت 

ــی اســتفاده نمــود، شناســایی کــرده اســت. در گام اول، مجموعــه ای  ــوان در بخــش دولت ــه ای را کــه می ت نوآوران

ــه ها و  ــد خوش ــی مانن ــوآوری محل ــان ن ــک ذینفع ــه کم ــد. ب ــایی ش ــت شناس ــوآور باکیفی ــای ن ــب و کاره از کس

ابتکارهــای اســتارت آپ، در طــول رویدادهــای شبکه ســازی )ماننــد کنفرانس هــا( بــا مدیریــت شــرکت های 

ــه  ــد ب ــیار عالقه من ــد بس ــه ش ــاس گرفت ــا تم ــا آنه ــه ب ــرکت هایی ک ــیاری از ش ــد. بس ــرار ش ــاط برق ــوآور ارتب ن

ــود  ــات خ ــار کاال و خدم ــن ب ــرای اولی ــتند ب ــرا می توانس ــد زی ــوآوری بودن ــی ن ــد دولت ــکار خری ــارکت در ابت مش

ــق  ــکار و از طری ــن ابت ــب ای ــه پروژه هــای موفقــی کــه در قال ــد. از جمل ــی عرضــه نماین ــدارک دولت ــازار ت ــه ب را ب

ایســتگاه های ارتباطــی تحقــق یافتــه اســت پــروژه e-FIN1 اســت کــه در رقابــت پــروژه خریــد دولتــی نــوآوری نیــز 

جایــزه اول را دریافــت کــرده اســت. 

1  Innovative and sustainable electro mobile fleet management 
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ــه  -  اتــاق بازرگانــی فــدرال اتریــش: از زمــان تأســیس مرکــز خریــد دولتــی نــوآوری، اتــاق بازرگانــی فــدرال ب

ــا را در  ــد و کســب و کاره ــت می کن ــش فعالی ــوآوری در اقتصــاد اتری ــی ن ــد دولت ــوان ایســتگاه ارتباطــی خری عن

مــورد رویدادهــا و فعالیت هــای جــاری و آتــی مطلــع می کنــد. از جملــه وظایــف ایــن نهــاد یافتــن تهیه کننده هــا، 

مدیریــت کســب و کارهــای نــوآور در مرکــز خدمــات خریــد دولتــی نــوآوری و حمایــت از برگــزاری رویدادهــا 

ماننــد کنفرانــس ECOVATION )گــراز 2015( هســتند. 

ــی  ــد دولت ــکار خری ــدی ابت ــان کلی ــوآوری، ذینفع ــی ن ــت جهان ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی: ب ــای بین الملل -  همکاری ه

ــن  ــه مهم تری ــتند. از جمل ــی هس ــرکای بین الملل ــا ش ــکاری ب ــات و هم ــادل اطالع ــال تب ــواره در ح ــوآوری هم ن

مشــارکت ها و همکاری هــا در ایــن حــوزه عبارتنــد از: 

 عرصــه نــوآوری جابه جایــی الکترونیــک بــا مرکــز صالحیــت خریــد  نــوآوری آلمــان KO-INNO1: خریــداران 

ــک  ــی الکترونی ــوزه جابه جای ــات در ح ــارب و اطالع ــادل تج ــه تب ــرکت ها ب ــا ش ــش ب ــان و اتری ــی از آلم دولت

پرداختنــد. 

 Innobooster پــس از پایــان پــروژه :Innobooster inLIFE2 بــا کمیســیون اروپــا و INNOVATIA کنفرانــس 

ــن  ــات حاصــل از ای ــادل و بررســی اطالعــات و تجربی ــه منظــور تب ــا در دســامبر 2016، ب inLIFE کمیســیون اروپ

پــروژه، کنفرانــس INNOVATIA برگــزار شــد. 

8  برخی از پروژه های موفق خرید دولتی نوآوری 

خــودرو ســبک بــاری برقــی بــا واحــد ســیگنال مســتقل: ایــن پــروژه شــامل آزمایــش و تأییــد عملکــرد 

ــرژی  ــع ان ــا منب ــا قابلیــت کار )ب ــود کــه دارای یــک سیســتم ســیگنال و هشــدار ب ــاری ســبک ب یــک خــودروی ب

مســتقل( تــا 120 کیلومتــر بــود. هــدف ایــن پــروژه اســتفاده از منبع هــای انــرژی جایگزیــن در خودروهــای ســبک 

بــود. حامــی پــروژه شــرکت ASFiNAG3، مــدت آن 4 مــاه و حجــم خریــد )دولتــی( 45,000 یــورو بــود. ویژگــی 

نوآورانــه ایــن پــروژه اســتفاده از یــک منبــع انــرژی مســتقل بــرای سیســتم هشــدار آن اســت. 

1  Kompetenzzentrum innovative Beschaffung (Competence Centre for Innovative Procurement)
2  Innobooster in Light and Furniture
3  Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Autobahn and high way financing stock corpo-
ration)
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شرکای پروژه عبارتند از:

Nissan Austria )خودرو(

Porsche Neudorf )لیبلینگ1 و اصالحات(

Bott Co )سیستم کنترل داخلی(

Janschits Co )سیستم هشدار(

ــا  ــرد ت ــکار می گی ــنایی ب ــش روش ــه را در بخ ــرفت های فناوران ــن پیش ــروژه جدیدتری ــن پ ــن: ای ــنایی وی روش

هزینــه تعمیــر و نگهــداری و آســیب های زیســت محیطی را کاهــش دهــد. بــا اســتفاده از محفظه هــای ویــژه چــراغ 

ــاز کــردن محفظــه را دارد، هزینه هــای چراغ هــای  ــدون ب ــی آن ب ــت تعویــض قطعــات داخل ــی دی کــه قابلی ال ای

ــرای اتصــال  ــط مشــترک ب ــر اســاس مفهــوم یــک راب ــع ب ــروژه در واق ــن پ ــد. ای ــان کاهــش می یاب روشــنایی خیاب

محفظــه المــپ )هــر نــوع محفظــه( و ســرپیچ المــپ )هــر نــوع المــپ( اســت. حامــی ایــن پــروژه شــهرداری منطقــه 

ــی( حــدود 4000 چــراغ روشــنایی  ــد )دولت ــدای 2014 و حجــم خری ــا ابت ــدای 2013 ت ــدت آن از ابت ــن، م 33 وی

بــوده اســت. 

1  Labeling 
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سیســتم تاکســی در منطقــه کورنبــرگ1: حمــل و نقــل در منطقــه کورنبــرگ بیشــتر وابســته بــه دســتگاه های 

ــه سیســتم حمــل و نقــل عمومــی انتقــال می دهنــد. در راه حــل  شــاتل اســت کــه مســافران را از منطقــه مســکونی ب

جدیــد بــا اســتفاده از یــک سیســتم تاکســی کــه در قالــب یــک اپ روی گوشــی های تلفــن یــا تلفــن هوشــمند کار 

می کنــد، خودروهــا مســافران را در هــر جــا و هــر زمانــی طبــق درخواســت )ســفارش تاکســی( جابه جــا می کننــد. 

در ایــن سیســتم تعــداد مســافران و نیــز پوشــش مکانــی افزایــش می یابــد. حامــی ایــن پــروژه شــهرداری منطقــه و 

شــرکت ISTmobil GmbH، مــدت آن از آوریــل 2016 تــا مــارس 2018 و حجــم خریــد )دولتــی( ســاالنه 462/31 

ــل در  ــل و نق ــی حم ــای دائم ــرای گزینه ه ــرکت ISTmobil ب ــت. ش ــهرداری ها اس ــک از ش ــر ی ــرای ه ــورو ب ی

منطقــه پــس از پایــان دوره آزمایشــی سه ســاله ایــن پــروژه نیــز در حــال تحقیــق و فعالیــت اســت. )2(

1  Korneuburg
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3-2  بلژیک

ــی  ــث و بررس ــور بح ــه منظ ــدرال ب ــطح ف ــک کارگاه در س ــاد ی ــال 2011 وزارت اقتص ــدرال: در س ــطح ف س

ظرفیــت خریــد نــوآوری در بلژیــک برگــزار نمــود کــه در آن نمایندگانــی از مناطــق ســه گانه بروکســل، والوونــی 

ــدر حضــور داشــتند.  و فالن

بروکســل: پــس از کارگاه ســال 2011، بروکســل در بروزرســانی برنامــه منطقــه ای نــوآوری )2012( خــود هــدف 

ــه ای از  ــامل مجموع ــه ش ــود ک ــام نم ــز ادغ ــال 2014-2013 را نی ــا س ــوآوری ت ــی ن ــد دولت ــای خری ــه طرح ه تهی

ــود.  ــدت ب ــدت و کوتاه م ــات بلندم اقدام

ــه نقشــه ظرفیت هــای  ــد: تهی ــر متمرکــز بودن ــا وظایــف زی اقدامــات کوتاه مــدت )2014( حــول یــک کارگــروه ب

ــوب  ــه چارچ ــال 2013 و مطالع ــا س ــه ت ــای نوآوران ــرای راه حل ه ــه ب ــای منطق ــاس تقاض ــر اس ــوآوری ب ــد ن خری

ــه پایتخــت.  ــوآوری در منطق ــد ن ــی اجــرای ابتکارهــای خری ــر مال ــی و اث حقوق

اقدامات بلندمدت شامل موارد زیر می شد:

 ترغیب و افزایش آگاهی خریداران دولتی بروکسل جهت ادغام نوآوری در خریدهای خود

 ایجاد یک ابزار دائمی جدید برای حمایت از خرید دولتی نوآوری  

 اطالع رســانی بــه مراجــع خرید/شــرکت های بروکســل دربــاره مشــخصات و ویژگی هــای خریــد دولتــی 

ــوآوری  ن

 ایجاد همکاری در حوزه خرید نوآوری بین بلژیک و اتحادیه اروپا.

ــرای تحقیقــات )2015- ــی: پــس از کارگاه ســال 2011، راهبــرد مشــترک بروکســل و والونــی ب ــه والون منطق

2013( بــر حمایــت خریــد نــوآوری از تقاضــا بــرای خدمــات تحقیــق و توســعه تأکیــد دارد. بخش هــای ســالمت، 

حمــل و نقــل و انــرژی و همســویی بــا ابتکارهــای اتحادیــه اروپــا از جملــه اهــداف مــورد تأکیــد هســتند. 
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منطقه فاندر

! تحکیــم جایــگاه خریــد پیش تجــاری در سیاســت های فانــدر: تعهــد سیاســی منطقــه فالنــدر بــه 

خریــد دولتــی نــوآوری در توافــق ائتــالف فالنــدر 2009-2004 1 مشــهود اســت کــه مطابــق آن از خریــد دولتــی 

جهــت ارتقــا ظرفیــت نــوآوری صنایــع اســتفاده خواهــد شــد. همچنیــن، مطابــق برنامــه سیاســت نــوآوری فالنــدر 

2010-2005، 9 مســیر بــرای یــک رویکــرد منســجم نــوآوری تعریــف شــده اســت کــه از آن میــان مســیر پنجــم 

تبدیــل شــدن بــه نمونــه دولــت نــوآور اســت. در فالنــدر تأکیــد بــر ادغــام نــوآوری در همــه حوزه هــای سیاســت و 

نــه صرفــاً صنایــع اســت؛ بــه عبارتــی ادغــام نــوآوری در ســازمان ها و سیاســت دولــت بــا اســتفاده از اســتانداردها و 

هنجارهــا جهــت ایجــاد نیــروی محــرک بــرای توســعه نســل جدیــدی از محصــوالت و خدمــات در خریــد دولتــی 

ــا  ــاه. ب ــی و رف ــت، جابه جای ــط زیس ــالمت، محی ــگ، س ــرژی، فرهن ــاخت، ان ــوزه زیرس ــر 7 ح ــژه ب ــز وی ــا تمرک ب

ــاره خریــد دولتــی نــوآوری نداشــت. در ایــن ســال  ایــن حــال تــا ســال 2007 منطقــه فالنــدر سیاســت جــدی درب

ــی  ــروه موضوع ــوآوری در کارگ ــد ن ــای خری ــات و ظرفیت ه ــی امکان ــدر )IWT(2 بررس ــوآوری فالن ــس ن آژان

"بســتر نــوآوری بــرای مســائل زیســت محیطی و انــرژی" )MIP(3 را آغــاز نمــود. ایــن اقدامــات منجــر بــه تهیــه یــک 

دســتورالعمل دربــاره خریــد نــوآوری و یــک پروپــوزال دربــاره طــرح آزمایشــی خریــد پیــش تجــاری بــه ارزش 

10 میلیــون یــورو بــه دولــت فالنــدر در ســال 2008 شــد. در نهایــت، دولــت فالنــدر در جــوالی 2008 برنامــه عمــل 

خریــد نــوآوری را تصویــب نمــود. در ایــن برنامــه تمرکــز روی خریــد نــوآوری اســت کــه نیــاز بــه یــک مرحلــه 

ــه  ــد. بودج ــی ش ــرح آزمایش ــرای ط ــئول اج ــدر مس ــوآوری فالن ــس ن ــاری دارد. آژان ــعه پیش تج ــق و توس تحقی

تخصیــص یافتــه بــه طــرح آزمایشــی خریــد پیش تجــاری معــادل 10 میلیــون یــورو در دوره اول اســت. تاکنــون 45 

پروپــوزال پــروژه تحویــل شــده اســت کــه از بیــن آنهــا 15 مــورد تأییــد شــده اســت.

1  Flemish Coalition Agreement 2004-2009
2  agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Agency for Innovation by Science and 
Technology)

ــوآوری در بخــش محیــط  ــه منظــور ترغیــب ن Innovation Platform on Environmental issues and Energy (MIP)  3 در ســال 2006 و ب

زیســت و انــرژی منطقــه فالنــدر ایجــاد شــد کــه اقدامــات دو حــوزه تقاضــا و عرضــه )مقــررات، خریــد دولتــی( را شــامل می شــود. 
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! مــدل یکپارچــه فانــدر بــرای خریــد نــوآوری : ایــن مــدل شــامل یــک فراینــد خریــد منســجم اســت 

کــه همــه مســیر از اهــداف سیاســی تــا اجــرای خریــد تجــاری را شــامل می شــود. مبنــای ایــن مــدل برنامــه جامــع1 

و بســتر نــوآوری اســت. 

ــده  ــاد ش ــوآوری ایج ــد ن ــش خری ــز دان ــک مرک ــدر ی ــوآوری فالن ــس ن ــراً در آژان ــع: اخی ــه جام ! برنام

اســت کــه روش خریــد نــوآوری فالنــدر را تهیــه کــرده اســت. در ایــن روش، ابتــدا یــک برنامــه جامــع طراحــی 

ــا ســطح عملکــرد  ــی از نظــر مشــکالت اجتماعی/اقتصــادی ی ــت کنون ــل موقعی ــا تحلی ــع ب ــه جام می شــود. برنام

یــک خدمــات عمومــی )ســطح کیفیت/کارایــی( شــروع می شــود و ســپس افــق تحــوالت مطلــوب در آینــده )بــا 

ــردم(  ــارات م ــا انتظ ــا ی ــت گذاری وزارت ه ــای سیاس ــالف، برنامه ه ــای ائت ــی در توافق ه ــداف سیاس ــه اه ــه ب توج

ــی خدمــات عمومــی در  ــود کیفیت/کارای ــاز بهب ــل ســنجش نمــودن ســطح مــورد نی ــرای قاب مشــخص می شــود. ب

برنامــه جامــع، از شــاخص های کلیــدی عملکــرد )KPI(2 بــه طــور ترجیحــی اســتفاده می شــود. پیگیــری و پایــش

1  Master Plan 
2  Key Performance Indicators 

اهداف و آمال 
سیاسی وزارت برنامه جامع ماتریس نوآوری بستر نوآوری

آمادگیخریدقرارداد/ اجرا

خرید پیش تجاری

تعیین 1 نقطه تماس  خرید تجاری
به ازای هر حوزه 

سیاست

رهبران پروژه نیازهای 
خریدار را از نظر بهبود 
کیفیت/کارایی خدمات 

عمومی شناسایی/
کمی سازی می کنند

دیگر ابزارهای سیاست نوآوری

آغاز برنامه های جامع

مدل یکپارچه فاندر برای خرید دولتی نوآوری محور
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ــر عهــده رهبــر   میــزان پیشــرفت شــاخص های کلیــدی عملکــرد و در صــورت نیــاز، بروزرســانی تعاریــف آنهــا ب

ــرای  ــا اســتفاده از انتظــارات شــهروندان ب ــه ب ــی در جامع ــن تحــوالت اقتصادی/اجتماعــی آت ــروژه اســت. تخمی پ

ــر  ــی انجــام می شــود. ب ــات عموم ــا ســطح خدم ــای اقتصادی/اجتماعــی و ارتق ــع چالش ه ــی جهــت رف راه حل های

ــوآوری و اولویت هــای آنهــا( از طریــق شناســایی  ــه ن ــوآوری )نیازهــای جــدی ب اســاس ایــن افــق، فرصت هــای ن

ــد و  ــر باش ــدور مختص ــد حتی المق ــع بای ــه جام ــوند. برنام ــف می ش ــود  تعری ــای موج ــای راه حل ه محدودیت ه

ــد. ــوآوری را فراهــم می کن ــرای بســتر ن ــاز ب ــدازه فنــی نباشــد. ایــن برنامــه خــوراک مــورد نی بیــش از  ان

ــرای دوره زمانــی محــدود حداکثــر 6 مــاه تشــکیل می شــود  ــوآوری: یــک بســتر نــوآوری ب  ! بســترهای ن

ــش و  ــز دان ــد، مراک ــع خری ــن مراج ــی بی ــای فن ــت و گوه ــزاری گف ــازار و برگ ــاوره ب ــام مش ــدف آن انج ــه ه ک

شرکت هاســت. هــدف بســتر نــوآوری مقایســه ســطح نــوآوری مــورد نیــاز خریــد دولتــی بــا میــزان پیشــرفته  بــودن 

ــات  ــع، مقتضی ــق و توســعه در حــال انجــام در دانشــگاه ها و صنای و توســعه فناوری هــای حــوزه مــورد نظــر )تحقی

ــی(  ــه فن ــع )ترجم ــه جام ــک برنام ــب ی ــوآوری در قال ــتر ن ــج بس ــت. نتای ــره( اس ــتری و غی ــای مش بخش/انجمن ه

ــن  ــق ای ــرای تحق ــاز ب ــورد نی ــت گذاری م ــای سیاس ــه ابزاره ــاره مجموع ــم درب ــامل تصمی ــه ش ــود ک ــالم می ش اع

ــود.  ــز می ش ــع نی ــه جام برنام

ــورد  ــداف م ــق اه ــا در تحق ــی آنه ــر کارای ــود را از نظ ــتی موج ــای سیاس ــوآوری ابزاره ــتر ن ــه اول، بس در مرحل

نظــر برنامــه جامــع بررســی می کنــد. در ایــن مرحلــه آژانــس نــوآوری فالنــدر منافــع نــوآوری پــروژه را پایــش و 

تســهیل می کنــد. فرصت هــای اســتفاده از خریــد نــوآوری بــا اســتفاده احتمالــی از ابزارهــای دیگــر ماننــد اجــرای 

ــروع  ــت؛ ش ــدون گرن ــی با/ب ــعه صنعت ــق و توس ــام تحقی ــی؛ انج ــات تحقیقات ــه در مؤسس ــات پای ــای تحقیق ابتکاره

ــا اقدامــات  ــدازی فعالیت هــای آموزشــی، تنظیمــی )مقــررات(، مالــی دولتــی ی فعالیت  هــای استانداردســازی؛ راه ان

حمایــت اعتبــاری محــک زده می شــوند و مقایســه می گردنــد. ممکــن اســت نتیجــه چنیــن شــود کــه بــرای افزایــش 

اثرگــذاری ســرمایه گذاری، مجموعــه ای از ابتکارهــای مکمــل )ماننــد خریــد بعــالوه اقدامــات مکمــل مالیاتــی یــا 

استانداردســازی جهــت تســهیل ارائــه محصــوالت جدیــد بــه بــازار( اجــرا شــود. بنابرایــن، بــا آنکــه مــدل یکپارچــه 

ــد نتایــج گســترده تری داشــته باشــد.  ــوآوری طراحــی شــده اســت، امــا می توان ــرای خریــد ن ــدر اساســاً ب فالن
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در مرحله دوم، در صورتی که بستر نوآوری لزوم تهیه راه حل نوآورانه را تأیید کند، در ادامه بستر نوآوری با بردن 

نیازهای مرجع خرید دولتی روی ماتریس نوآوری، شکل خرید را مشخص می کند. 

ــد  ــای خری ــه ج ــتقیم ب ــد مس ــوند )خری ــخص می ش ــد مش ــه خری ــان نتیج ــس ذینفع ــودی ماتری ــور عم 3 در مح

اشــتراکی یــا کاتالیــزوری(1. ایــن تحلیــل بــرای تعییــن نــوع قــرارداد خریــد و نیــز مــدل تأمیــن مالــی خریــد )تأمیــن 

ــز اهمیــت اســت.  ــا مشــارکت بخــش خصوصــی( بســیار حائ ــا ب مالــی داخلــی ی

ــن نیازهــای  ــرای تأمی ــاً ب ــا واقع ــن می شــود. آی ــوآوری تعیی ــد در مســیر ن 3 در محــور افقــی نیازهــای مرجــع خری

ــای  ــا راه حل ه ــا ی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــوان ب ــا می ت ــرورت دارد ی ــد ض ــعه جدی ــق و توس ــی تحقی ــدار دولت خری

ــه نیــاز پاســخ داد. مســیر نــوآوری شــامل چندیــن مرحلــه اســت: مفهوم/امکان ســنجی،  ــازار ب جدیــد موجــود در ب

ــه اولیــه، آزمایــش در مقیــاس کوچــک، ادغــام/ بکارگیــری و انتشــار.  نمون

ــود. از  ــخص می ش ــاری( مش ــا پیش تج ــاری ی ــد )تج ــکل خری ــور، ش ــن دو مح ــای ای ــج تحلیل ه ــاس نتای ــر اس ب

ــود.  ــروع می ش ــاری ش ــد تج ــه خری ــری روی ــه ادغام/بکارگی مرحل

ــت )در هــر حــوزه از سیاســت( چالش هــای  ــه گام: دول ــد؛ رویکــرد گام ب ــدل یکپارچــه خری  عملیاتی ســازی م

ــروژه  ــد. در هــر پ ــر اســاس آنهــا پروژه هــای خاصــی را انتخــاب می کن ــد و ب ــده را مشــخص می کن ــی و آین کنون

نیــز بســتر نــوآوری ســعی می کنــد راه حــل نوآورانــه مناســبی جهــت چالــش مــورد نظــر بیابــد. در مرحلــه اول یــک 

توصیــف پــروژه )1 الــف( همــراه بــا احتمــال اجــرای )2( آن جهــت مشــارکت در بســتر نــوآوری )فراخــوان 

مشــارکت( تهیــه می شــود. تبلیغــات بســتر نــوآوری بایــد تــا حــد امــکان گســترده باشــد تــا بــاز بــودن و شــفافیت 

تضمیــن شــود. نتایــج تحلیــل بســتر نــوآوری تعیین کننــده نــوع رویــه خریــد )تجــاری یــا پیش تجــاری( است.بســتر 

ــن دانش هــای  ــن )Kick-off( )2 الــف( شــروع می شــود کــه طــی آن وضعیــت تازه تری ــا جلســه آغازی ــوآوری ب ن

ــرای  ــم ب ــاذ تصمی ــه اتخ ــر ب ــازار )2 ت( منج ــاوره ب ــو )2 پ( و مش ــت و گ ــود. گف ــی می ش ــود )2 ب( بررس موج

ــرای تحقیــق ــی ب ــد پیش تجــاری )4 الــف(، شــرکت کنندگان متفاوت ــه بعــد )3( می شــود: در صــورت خری مرحل

coop-( هــدف تأمیــن نیازهــای داخلــی دولتــی اســت ماننــد خریــد کارت شناســایی الکترونیــک. خریــد اشــتراکی )direct( ١   در خریــد مســتقیم
ــا محیــط زیســت. در خریــد دولتــی کاتالیــزوری  ــر نهایــی دولتــی و خصوصــی انجــام می شــود ماننــد اتوبوس هــای ســازگار ب ــرای کارب erative( ب
دولــت کاربــر نهایــی نیســت ولــی از جانــب کاربــر خصوصــی عمــل می کنــد تــا تحقــق اهــداف سیاســت اجتماعی/اقتصــادی تضمیــن شــود ماننــد 

ــا محیــط زیســت.  تکنیک هــای کشــاورزی ســازگار ب
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ــه )4 پ( می ســازد کــه  ــه اولی ــک نمون ــن شــرکت کننده ها ی ــک از ای  و توســعه انتخــاب می شــوند )4 ب(. هــر ی

ــه  ــت روی ــق، دول ــه تحقی ــل مرحل ــس از تکمی ــل داده می شــود. پ ــت تحوی ــه دول ــش )4 ت( ب ــرای آزمای ب

خریــد تجــاری را در مقیــاس کالن آغــاز می کنــد )انتشــار و اســناد خریــد 5 الــف و ب(. مطابــق قوانیــن خریــد 

ــر اســاس اصــل ســودمندترین  ــه و ب ــاز، شــفاف، در قالــب رقابــت منصفان ــه صــورت ب ــد ب ــه بای دولتــی ایــن مرحل

مناقصــه )MEAT( اجــرا شــود. 

توصیف پروژه فراخوان مشارکت

بستر نوآوری
جلسه آغازین
دانش های جدید
گفت و گو
مشاوره بازار
نتیجه گیری

تصمیم درباره مرحله بعد

خرید پیش تجاری

انتشار
انتخاب شرکت کننده ها
مرحله تحقیق و توسعه
تحویل نتایج

انتشار
اسناد خرید

1

2

3

4

5
خرید تجاری راه حل نوآورانه 

عملیاتی سازی خرید نوآورانه



خرید دولتی نوآوری 

59
59

ــوآوری  در جــوالی 2008 توســط  ــی ن ــد دولت ــدر: طــرح آزمایشــی خری ــدل فان ــرای م ــت اج ! وضعی

ــود کــه در ســپتامبر  ــدر ب ــوآوری در منطقــه فالن ــد ن ــن برنامــه خری ــدر تصویــب شــد. ایــن طــرح اولی ــت فالن دول

ــود. از  ــا 2014 ب ــال 2009 ت ــرح از س ــن ط ــرای ای ــول اج ــد. ط ــی ش ــرا معرف ــت اج ــان جه ــه ذینفع ــه هم 2008 ب

ــای  ــرای پروژه ه ــوآوری ب ــترهای ن ــد و بس ــف ش ــوآوری تعری ــد ن ــرای خری ــددی ب ــات متع ــال 2009 موضوع س

ــه(  ــش هزین ــدون افزای ــرژی و ب ــدون ان ــاز ب ــاخت و س ــد س ــا )مانن ــی از پروژه ه ــد. در برخ ــاد ش ــده ایج انتخاب ش

مطابــق نتایــج بســتر نــوآوری نیــازی بــه تحقیــق و توســعه نبــود و در نتیجــه خریــد دولتــی نــوآوری بالفاصلــه آغــاز 

شــد. در برخــی دیگــر )ماننــد افزایــش کارایــی شــبکه های رادیــو و تلویزیــون( مطابــق تحلیل هــای بســتر نــوآوری 

ــد تحقیــق و توســعه آغــاز شــد. )3( تحقیــق و توســعه ضــرورت داشــت و در نتیجــه، خری

3-3  ایتالیا

ــی  ــا اقدامات ــت ایتالی ــال 2007 دول ــت گذاری: از س ــت سیاس ــاری در باف ــد پیش تج ــت خری  تثبی

از قبیــل بحــث و بررســی موضــوع خریــد پیش تجــاری بــا بخــش دولتــی و خصوصــی جهــت تعریــف چارچــوب 

خریــد پیش تجــاری را شــروع کــرده اســت و تــالش نمــوده اســت دانــش الزم جهــت اجــرای پروژه هــای خریــد 

پیش تجــاری را در بیــن ذینفعــان ایجــاد نمایــد. خریــد پیش تجــاری و خریــد دولتــی نــوآوری از اهــداف راهبــرد 

ملــی تحقیــق و نــوآوری و اولویت هــای قانــون دســتورالعمل دیجیتــال ایتالیاســت. در نوامبــر ســال 2012 بواســطه 

ــه آژانــس  ــا 170 میلیــون یــورو ب ــرای افزایــش اقدامــات جــدی جهــت ارتقــا رشــد کشــور، ایتالی حکــم دولتــی ب

دســتورالعمل دیجیتــال ایتالیــا اختصــاص داد تــا صــرف خریــد پیش تجــاری پروژه هــای کالن تحقیــق و نــوآوری 

ــادی  ــعه اقتص ــات )MIUR(1 و وزارت توس ــگاه و تحقیق ــوزش، دانش ــت وزارت آم ــکار از حمای ــن ابت ــد. ای نمای

 3)EIB( 2 ایتالیــا و صندوق هــای ســاختاری اتحادیــه اروپــا همــراه بــا بانــک ســرمایه گذاری اروپــا)MISE(

ــت.  ــوردار اس برخ

1  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca (Ministry of Education, University and Research)
2  Ministero dello sviluppo economico (Ministry of Economic Development)
3  European Investment Bank 
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ــاری  ــد پیش تج ــرای خری ــای اج ــن نمونه ه ــی از اولی ــا: یک ــاری در ایتالی ــد پیش تج ــای خری  نمونه ه

ــه عنــوان  در منطقــه لمبــاردی1 در حــوزه ســالمت انجــام شــده اســت. منطقــه لمبــاردی یکــی از بیمارســتان ها را ب

خریــدار دولتــی آزمایشــی جهــت خریــد پیش تجــاری معرفــی کــرده اســت. در آوریــل 2012 بــا صنایــع و نهادهــای 

تحقیقاتــی گفــت و گــوی فنــی جهــت تبییــن رویــه خریــد پیش تجــاری و تعییــن فاصلــه بیــن نیازهــای خریــدار و 

ــر لــزوم انجــام تحقیــق و توســعه  ــازار انجــام شــد. نتیجــه ایــن مذاکــرات دال ب فناوری هــای پیشــرفته موجــود در ب

ــاز و  ــان نی ــر بی ــتمل ب ــاری مش ــد پیش تج ــه خری ــی مناقص ــه آگه ــود. در ادام ــتان ب ــای بیمارس ــن نیازه ــت تأمی جه

ــه مــورد انتظــار منتشــر شــد.  ویژگی هــای راه حــل نوآوران

هــدف از ایــن خریــد تهیــه راه حلــی جهــت جابه جایــی تخت هــای بیمارســتانی بــود تــا از اتــالف وقــت در حمــل 

و نقــل بیمــاران جلوگیــری شــود. راه حــل می بایســت قابــل اســتفاده در همــه جهــات و همــه فضاهــای بیمارســتانی 

)اتاق هــا، راهروهــا، آسانســورها و غیــره( باشــد و صرفــاً بــه یــک اپراتــور نیــاز داشــته باشــد و خــودکار عمــل نمایــد. 

ــت  ــژه جه ــیر وی ــه مس ــاز ب ــد و نی ــر باش ــی ارتقایافته ت ــر ایمن ــود و از نظ ــواع موج ــر از ان ــدازه کوچک ت ــر ان از نظ

حرکــت نداشــته باشــد. بــه منظــور کاهــش هزینــه خریــد، خریــدار از شــرکت های نــوآور جدیــد )اســتارت آپ ها 

و شــرکت های کوچــک و متوســط( کــه تــا پیــش از ایــن فرصــت شــرکت در خریدهــای دولتــی کالن را نداشــتند، 

ــا  ــازگار ب ــدار و س ــای پای ــه راه حل ه ــه ارائ ــویق ب ــا را تش ــدار تهیه کننده ه ــود. خری ــکاری نم ــه هم ــوت ب ــز دع نی
1  Lombardia 

شکاف نوآوری

چارچوب خرید پیش تجاری ایتالیا

رویکرد منطقه لمباردی
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راه حل مورد استفاده

راه حل های موجود در بازار
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خرید دولتی پیش تجاری

شکاف رضایت
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محیــط زیســت نمــود کــه از نظــر هزینــه چرخــه حیــات نیــز رقابتــی باشــند. 

خریــد پیش تجــاری در قالــب خریــد منابــع چندگانــه خدمــات تحقیــق و توســعه و در چنــد مرحلــه اجــرا شــد: مرحله 

اول؛ مطالعــه امــکان ســنجی، مرحلــه دوم؛ طراحــی راه حــل، مرحلــه ســوم؛ ســاخت نمونــه اولیــه و آزمایــش میدانــی. 

ــاری  ــد پیش تج ــود. خری ــل ش ــار 2014 تکمی ــا به ــت ت ــار می رف ــد و انتظ ــروع ش ــال 2013 ش ــان س ــد در پای خری

شــامل همــکاری شــرکت های تهیه کننــده متعــددی بــود کــه اغلــب آنهــا جــزء شــرکت های کوچــک و متوســط 

بودنــد: در مرحلــه اول 6 شــرکت، در مرحلــه دوم 4 شــرکت و در مرحلــه ســوم 2 شــرکت حضــور داشــتند. 

انتظــار مــی رود پــس از تکمیــل خریــد پیش تجــاری دیگــر بیمارســتان های لمبــاردی در خریــد نــوآوری شــرکت 

کننــد و در حجــم بــاال محصــول نوآورانــه جدیــد را کــه ضمــن ارتقــا کارایــی و ایمنــی از هزینــه بلندمــدت کمتــری 

برخــوردار اســت را خریــداری کننــد. )3(

3-4  سوئد

ــس  ــامبر ســال 2007 آژان ــوئد: در دس ــعه س ــق و توس ــرد تحقی ــوآوری  در راهب ــد ن ــام خری  ادغ

نــوآوری ســوئد )VINNOVA(1 اعالمیــه ای تحــت عنــوان خریــد دولتــی محــرک نــوآوری و تغییــر منتشــر کــرد. 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرده اســت:  در ایــن اعالمیــه آژانــس نــوآوری ب

! بخــش دولتــی ســوئد تجربــه طوالنــی در خریــد نــوآوری تحــت عنــوان خریــد فنــاوری2 دارد کــه از طریــق گرد 

هــم آوردن مجموعــه بزرگــی از خریــداران دولتــی و حتــی بخــش خصوصــی متعهــد بــه بکارگیــری راه حل هــای 

نوآورانــه آمــاده عرضــه بــه بــازار تحقــق یافتــه اســت. از دهــه 90 تاکنــون ســوئد ایــن رویکــرد را بــا موفقیــت در 

ــه  ــکار گرفت ــز ب ــی نی ــد در دیگــر حوزه هــای بخــش دولت ــه اســت کــه می توان ــکار گرفت ــداری ب حــوزه انرژی/پای

شــود. 

ــری  ــی بکارگی ــه خطرزدای ــی در زمین ــا چالش های ــاری ب ــد پیش تج ــری خری ــوز در بکارگی ــی هن ــش دولت ! بخ

ــت.  ــدت روبروس ــای میان/بلندم نوآوری ه

1  Verket För Innovationssystem (Swedish Agency for Innovation Systems)
2  teknikupphandling
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 طــرح مشــوق مالــی بــرای خریــد پیش تجــاری: در ســال 2012-2011 آژانــس نــوآوری ســوئد یــک 

ــه عنــوان تســهیل گر  برنامــه حمایــت از خریــد نــوآوری طراحــی نمــود. از طریــق ایــن برنامــه آژانــس نــوآوری ب

ــه  ــن برنام ــد. ای ــوآوری کمــک می کن ــد ن ــازار و کســب آمادگــی جهــت خری ــی در مشــاوره ب ــه نهادهــای دولت ب

ــه قــرارداد  ــا 50 درصــد هزین ــرای هزینه هــای فراینــد خریــد مبالغــی را اختصــاص می دهــد و در برخــی مــوارد ت ب

ــه ایــن برنامــه تخصیــص یافــت. در  اصلــی را تأمیــن می کنــد. در ســال 2011 بودجــه ای معــادل 1 میلیــون یــورو ب

ــه  ــه و ارائ ــرکت در برنام ــه ش ــی را ب ــداران دولت ــوان خری ــق فراخ ــوآوری از طری ــس ن ــل 2011، آژان ــان آوری پای

ــرای  ــز ب ــی نی ــا و همایش های ــوان، کنفرانس ه ــار فراخ ــرد. در کن ــوت ک ــاری دع ــد پیش تج ــای خری پروپوزال ه

نهادهــای دولتــی جهــت ارتقــا اطالعــات و تبــادل نیازهــا و امکانــات موجــود برگــزار شــد. در حــال حاضــر، چندیــن 

پــروژه تحــت ایــن برنامــه در حــال اجراســت از جملــه یــک پــروژه خریــد پیش تجــاری بــرای موتــور الکتریکــی 

انــواع کامیــون و خودروهــای ســنگین کــه اداره حمــل و نقــل ســوئد خریــدار آن اســت. 

از جــوالی 2014 نیــز مرجــع رقابــت ســوئد )KKV(1 اقــدام بــه حمایــت از طریــق ارائــه راهنمایــی و مشــاوره روش 

ــه نهادهــای  ــی خــود ب ــان کمک هــای مال ــز همچن ــوآوری نی ــس ن ــوآوری کــرده اســت و آژان ــد ن عمــل در خری

ــد.  ــه می ده ــاری را ادام ــد پیش تج ــه خری ــی در زمین دولت

ــوآوری ســوئد: اداره ملــی انــرژی ســوئد2 یــا STEM )هــم اکنــون آژانــس انــرژی   نمونه هایــی از خریــد ن

ســوئد3( تجربــه طوالنــی در خریــد فنــاوری دارد. از دهــه نــود ســوئد بــه پیــروی از برنامــه وزارت انــرژی ایــاالت متحــده 

ــد  ــوان "خری ــت عن ــوآوری تح ــای ن ــه خرید ه ــای Energy STAR( ب ــوان خریده ــت عن ــوآوری )تح ــای ن در خرید ه

فنــاوری" روی آورده اســت و در حــوزه انــرژی و محیــط زیســت )لــوازم خانگــی برقــی، حمــل و نقــل عمومــی، تأمیــن 

ــه ثمــر رســانده اســت. نقطــه قــوت رویکــرد ســوئد جمــع کــردن  ــا موفقیــت ب گرمــا و غیــره( پروژه هــای بســیاری را ب

ــر موجــب  ــن ام ــه اســت. ای ــع مشــترک در راه حل هــای نوآوران ــق و مناف ــی و خصوصــی( دارای عالی ــداران )دولت خری

افزایــش حجــم تقاضــا می شــود کــه بــه نوبــه خــود مشــوقی اســت بــرای تهیه کننده هــا کــه بــه ســاخت و تجاری ســازی 

محصول/خدمــات نوآورانــه مــورد نظــر بپردازنــد. گــروه خریــداران جزئیــات و مشــخصات نــوآوری درخواســتی خــود

1  Konkurrensverket (Swedish Competition Authority)
2  Swedish National Energy Administration
3  Swedish Energy Agency
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ــازار  ــاوره ب ــس از مش ــد و پ ــر می کنن ــره را منتش ــت محیطی و غی ــای زیس ــت، ویژگی ه ــرد، قیم ــر کارک  را از نظ

ــه از  ــس از آنک ــود. پ ــخص می ش ــق آن مش ــای دقی ــتی و ویژگی ه ــل درخواس ــوع راه ح ــی، ن ــوآوران متقاض ــا ن ب

طریــق مشــاوره بــازار جــدول زمانــی تهیــه راه حــل و نیــز حجــم تقاضــای بخــش دولتــی جهــت ترغیــب صنایــع بــه 

ســرمایه گذاری تعییــن شــد، گــروه خریــداران مشــخصات دقیــق نــوآوری درخواســتی خــود را بــه صــورت عمومــی 

منتشــر می کننــد )بــه عنــوان مثــال در پایــگاه داده مناقصه هــای اروپــا( و از نــوآوران دعــوت می کننــد کــه تــا یــک 

ــداران  ــد. در صــورت تقاضــای خری ــه نماین ــا 1 ســال( راه حل هــای خــود را ارائ ــاه ت زمــان مشــخص )معمــوالً 6 م

پیشــنهادها می توانــد شــامل آزمایــش یــا گواهــی تأییدیــه راه حــل نیــز باشــد. در صورتــی کــه نتایــج ایــن مرحلــه 

مثبــت باشــد )خریــداران از نــوآوری و زمــان تحویــل آن رضایــت داشــته باشــند( مرحلــه خریــد واقعــی )خریــد در 

حجــم بــاال( آغــاز می شــود. قــرارداد نهایــی در قالــب یــک قــرارداد مشــترک بــرای همــه خریــداران گــروه یــا بــه 

صــورت خریدهــای کوچک تــر کــه همگــی دارای مشــخصات یکســان هســتند تنظیــم می شــود. مــورد اخیــر بــرای 

مشــارکت شــرکت های کوچــک و متوســط نیــز مناســب اســت. )3(
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3-5  فناند

ــر  ــال 2008 ب ــد در س ــوآوری فنالن ــی ن ــرد مل ــت گذاری: راهب ــوآوری در سیاس ــد ن ــام خری  ادغ

سیاســت های نــوآوری تقاضا/کاربــر محــور در خریــد دولتــی تأکیــد داشــت. ایــن مســأله ناشــی از وجــود شــواهد 

فزاینــده در مــورد نــرخ پاییــن موفقیــت نــوآوری تحقیقات/تولیدکننــده محــور بــود بــه نحــوی کــه تــا 70 درصــد 

محصــوالت جدیــد ممکــن اســت در بــازار شکســت بخورنــد. علــت ایــن ناکامــی عــدم مشــارکت کاربر/مشــتری 

ــه اســت.  بالقــوه در مراحــل تعریــف و تحقیــق و توســعه محصــوالت نوآوران

ــوآوری  ــه عمــل سیاســت ن ــوآوری، وزارت اشــتغال و اقتصــاد چارچــوب و برنام ــی ن ــرد مل ــر اســاس راهب ــذا، ب ل

تقاضا/کاربــر محــور خــود را منتشــر نمــود. ایــن برنامــه خریــد دولتــی را روشــی مؤثــر در ترغیــب ســاخت )خریــد 

ــش  ــه در بخ ــای نوآوران ــه( راه حل ه ــات نوآوران ــاری محصوالت/خدم ــد تج ــری )خری ــاری( و بکارگی پیش تج

دولتــی و نیــز در بخــش خصوصــی )خریــد کاتالیــزوری( معرفــی می کنــد. همچنیــن، ایــن برنامــه آژانــس تأمیــن 

بودجــه تحقیــق و نــوآوری فنالنــد )TEKES(1 را موظــف بــه اجــرای طــرح مشــوق مالــی جهــت تشــویق خریــداران 

ــه اســتفاده بیشــتر از ســه روش خریــد فوق الذکــر کــرده اســت.  دولتــی فنالنــد ب

 طــرح ابتــکار مالــی بــرای خریــداران دولتــی: از ســال TEKES ،2009 یــک برنامــه تأمیــن بودجــه را 

جهــت کمــک بــه خریــداران دولتــی کــه خریــد نوآورانــه از جملــه خریــد پیش تجــاری و خریــد نــوآوری انجــام 

ــی  ــد دولت ــه قراردادهــای خری ــا 75 درصــد از هزین ــن 25 ت ــا بی ــوع هزینه ه ــر حســب ن ــد. ب ــد، اجــرا می کن می دهن

نــوآوری تأمیــن می شــود. البتــه خریــد بایــد بــه حــدی گســترده باشــد کــه تأثیــر مثبتــی روی توســعه بخــش حداقــل 

ــق گفــت  ــی بایســتی از طری ــد دولت ــرای انجــام خری ــزی و آمادگــی ب ــد. برنامه ری ــه ای ایجــاد نمای در ســطح منطق

ــران نهایــی انجــام شــود. خریــداران دولتــی کــه در مرحلــه برنامــه ریــزی و  ــا تهیه کننده هــا و کارب وگــوی فعــال ب

آمادگــی از TEKES کمــک مالــی دریافــت می کننــد، در مرحلــه تحقیــق و توســعه )در صورتــی کــه بخشــی از 

خریــد نــوآوری باشــد( نیــز می تواننــد از منابــع مالــی آن برخــوردار شــوند.  

1  Teknologian kehittämiskeskus  (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation)
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برنامــه حمایتــی TEKES از خریــد  نــوآوری از نظــر حجــم رشــد بســیاری داشــته اســت و از 6 میلیــون یــورو در 

ســال 2012 بــه 60 میلیــون یــورو در ســال 2014 افزایــش یافتــه اســت. 

ــی  ــد دولت ــروژه خری ــون TEKES از 70 پ ــا کن ــال 2008 ت ــد: از س ــوآوری فنان ــد ن ــای خری  پروژه ه

 )SILVER( نــوآوری محــور حمایــت کــرده اســت. همچنیــن از دو شــهر اولو و وانتــا1 برای شــرکت در پــروژه ســیلور

تحــت بودجــه فرامــرزی اتحادیــه اروپــا حمایــت کــرده اســت. خریــداران فنالنــدی در گــروه خریــداران پروژه هــای 

خریــد پیش تجــاری و خریــد نــوآوری محــور تحــت بودجــه اتحادیــه اروپــا نیــز حضــور دارنــد از جملــه:

8  طــرح خریــد پیش تجــاری THALEA بــرای پزشــکی از راه دور در واحدهــای آی ســی یو )بیمارســتان اســتروبوثنیا 

)2 شمالی

8   طرح خرید پیش تجاری ENIGMA برای راه حل های روشنایی شهرها )شهر اسپو3(

8  طرح خرید پیش تجاری IMAIL برای یادگیری الکترونیک )شهر کنوسی4( )3(

1  Oulu and Vantaa
2  Northern Ostrobothnia Hospital 
3  Espo
4  Konnevesi 

تأمین مالی دومرحله ای TEKES برای خریداران دولتی

TEKES در خطرات ناشی از 
ماهیت نوآورانه خرید شریک 

می شود. 

برنامه ریزی خرید
-  نیاز به خدمات در بلندمدت

-  لزوم تهیه چارچوب طرح از طریق تعیین مشخصات مورد نیاز
-  مقایسه بین گزینه های مختلف

- گفت و گوی فنی بین شرکای مختلف

تأمین بودجه

-  معموالً تا 75 درصد از کل هزینه ها

اجرای خرید
-  اجرای راه حل های جدید

-  ایجاد مدل های جدید عملیاتی
تأمین بودجه

-  اغلب تا 75 درصد از 
هزینه  های تحقیق و توسعه 

)خریدار و تهیه کننده(
-  تا 50 درصد از دیگر هزینه های 

ناشی از ماهیت نوآورانه خرید 
)حداکثر 1 میلیون یورو( تأمین 

می شود.

 اکتساب عملیاتی اکتساب راهبردی

مرحله اول: مرحله دوم:
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