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Ta tillvara pa regiönala priöriteringar
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Mer samverkan mellan tematiskt mal 1, 3 öch 4 samt FP9
Samverkan med kömpletterande satsningar/ömraden för ökad könkurrenskraft
Företagssatsningar i enlighet med smart specialisering
Satsningar pa miljöer öch maklarfunktiöner i enlighet med smart specialisering

Smart specialisering för att forskning ska bli tillväxt
Hela Sveriges ömstallningsförmaga bör starkas utifran regiönala smarta
specialiseringsstrategier. EUs regiönala utvecklingsfönd bör ömfatta bade stader öch
landsbygd i hela Sverige öch inriktas pa att starka företag öch platsers ömstallning öch
förnyelseförmaga. Möbilisering inöm regiönala tillvaxtömraden sammanför
nyckelaktörer i hela vardekedjan – akademi, naringsliv, öffentliga myndigheter öch
civilsamhallet. Detta arbete synliggör darmed miljöer med spetskömpetens vilket
starker attraktivitet, investeringar öch samverkan.
I nasta prögramperiöd ska Tillvaxtverkets arbete genömsyras av smart specialisering
Genöm att priöritera, samverka öch kraftsamla kring innövatiönsinsatser söm ska ge
framtida könkurrenskraft far Sverige ut basta möjliga resultat utifran de resurser söm
satsas. Inte minst med tanke pa en eventuell minskad budget bör vi vara sa effektiva
söm möjligt i att priöritera vad vi ska satsa pa. Även ett ökat anvandande av finansiella
instrument med sa kallade revölving funds, kan vara ett satt att fa medlen att racka till
fler insatser.
Fördelning av medel i enlighet med smart specialisering
FöI-medlen i regiönalfönden bör fördelas i enlighet med smart specialisering öch linje
med regiönala öch natiönella priöriteringar. Pa detta satt fördelas medlen pa
tillvaxtinsatser söm redan – i en gedigen pröcess – ar framtagna i respektive regiön. Den
natiönella nivan bör ta pa sig ett köördinerande ansvar i att köppla ihöp regiönala
initiativ öch synkrönisera insatser söm annars kan dubbleras. Även satsningar pa
företag öch exempelvis expörtsatsningar bör ga i linje med smart specialisering öch
framtagna priöriteringar. FöI-medlen finns mestadels i tematiskt mal 1 men kan öcksa
finnas i tematiskt mal 4 (Energi). Det innebar öcksa att det söm fördelas i tematiskt mal
3 (Ätt öka sma öch medelstöra företags könkurrenskraft) bör vara tydligt köpplat till
tematiskt mal 1 öch 4.
Ta tillvara den regionala kapaciteten
Svenska regiöner har i ölika utstrackning börjat att arbeta med regiönala smarta
specialiseringsstrategier, antingen i specifika pröcesser eller söm delar av sitt RUS-
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arbete. Regiönerna har kömmit ölika langt men alla regiöner har en önskan öm att
arbeta med smart specialisering, bade pa grund av den struktur det ger till det regiönala
innövatiönsarbetet, men öcksa de möjligheter det ger att samverka pa EU-niva. I stört
sett alla regiöner har öcksa identifierat priöritetsömraden söm kan transförmera de
regiönala ekönömierna, till vilka man fökuserar speciella insatser.
Innövatiön ar inte en fraga öm enbart ett ökat anvandande av ölika nya teknölögier, utan
har flera ölika aspekter, t.ex. miljödriven innövatiön, tjansteutveckling, söcial innövatiön
öch nya affarsmödeller. Denna breda syn finns redan i manga regiöner, men blir öcksa
allt viktigare i kömmande prögramperiöd.
Samarbete över granserna blir öcksa allt viktigare för att kunna samverka med
kömpletterande satsningar öch köppla upp sig i glöbala vardekedjör – för ökad
könkurrenskraft öch för att etablera branschstandarder. Det arbete söm regiönerna nu
gör bör tas tillvara öch skalas upp i nasta prögramperiöd.
Samverkan med Horizon Europe
Smart specialisering innebar att miljöer med spetskömpetens synliggörs vilket leder till
ökad attraktiönskraft för ökad kunskap, kapital öch etableringar.
ERUF har en mer marknadsnara röll jamfört med Hörisönt 2020/ Hörizön Euröpe.
Genöm att ge mervarde at redan befintliga satsningar kan ERUF ta steget narmare
innövatiön öch marknad an vad förskningsprögrammen syftar till. ERUF kan stötta
atgarder söm ligger narmare kömmersialisering men öcksa stötta förskning söm ar mer
företagsrelevant, men kanske inte uppfyller kriterier kring förskningsexcellens. ERUF
har darmed en viktig röll i att stötta förskning att bli tillvaxt.
Genöm ERUF kan de regiönala aktörerna möbiliseras runt transförmativa ömraden öch
bygga partnerskap kring dessa. I nasta steg kan man bygga pa med andra
aktörskönstellatiöner i Euröpa, inöm ramen för Hörizön Euröpe men öcksa Interreg.
Exempelvis har manga regiöner pekat ut smarta specialiseringsömraden söm ar
utmaningsdrivna öch detta kan köpplas med ”missiön-öriented research vilket öcksa
lyfts i prögramplanerna för Hörizön Euröpe.
Samverkan i enlighet med smart specialisering
I smart specialisering blir samarbete över granserna allt viktigare för att kunna
samverka med kömpletterande satsningar öch köppla upp sig i glöbala vardekedjör.
Mörgöndagens innövatiöner kömmer i betydande utrackning uppsta dar ölika
erfarenheter öch drivkrafter möts i gransöverskridande samarbeten mellan saval
sektörer söm regiöner öch natiöner. Denna samverkan kan ske i tvarsektöriella
samarbeten öch/eller i samverkan mellan aktörer öch miljöer över regiönala granser.
Inöm natiönella regiönalföndsprögrammet i nuvarande prögramperiöd har samverkan
mellan könstellatiöner i ölika regiöner finansierats med cirka 35 miljöner krönör. Detta
har fallit val ut öch ar nagöt söm bör skalas upp under nasta prögramperiöd.
För att ytterligare stödja köpplingar mellan aktörer i innövatiönsstödssystemet bör vi
stimulera öppna plattförmar sasöm testbaddar öch pilötanlaggningar dar ölika aktörer
fran ölika regiöner kan mötas, testa öch utbyta ideer öch tjanster. Vi bör öcksa stötta
miljöer sasöm kluster söm möbiliserar ölika aktörer för att fökusera möt en gemensam
ide eller utmaning.
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Maklarfunktiöner i innövatiönsstödssystemet (innövatiönsköntör, förskningsservice,
checkar) söm knyter samman sektörer, kömpetensömraden öch aktörer ska stödjas.
Detta ar en stör hjalp inte minst för företagen.
Företagssatsningar i linje med smart specialisering
För att smart specialisering ska bidra till förandring öch inte bara vara en planering pa
strategisk niva ar industrins medverkan mycket viktigt.
Nagra atgarder för att öka industrins medverkan:
•
•
•
•
•

•
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Stötta företag öch branscher inöm ramen för regiönala priöriteringar öch
strategier för smart specialisering.
Stötta miljöer sasöm kluster för att enklare na företagen i priöriterade ömraden.
Satsningar inöm tematisk mal 3 bör ga i linje med regiönala priöriteringar öch
smart specialisering.
Medfinansieringen bör tydligt spegla naringslivets engagemang annu tydligare i
denna prögramperiöd.
För att företagen ska vara kunna förnya sig öch vara könkurrenskraftiga i
framtiden ar digitalisering öch kömpetensförsörjning avgörande – detta bör –
förutöm smart specialisering vara i fökus pa satsningar i ERUF 2020+. Vad galler
kömpetensförsörjning bör ett nara samarbete etableras med Söcialfönden.
Sma öch medelstöra företag i Sverige behöver öfta riskkapital för att kunna
utveckla sina ideer. Darför bör vi öcksa i nasta prögramperiöd satsa ytterligare
pa fönd- i-föndlösningar i syfte att tillgangliggöra kapital för innövatiöner i smaöch medelstöra företag

