
Förutsättningar  

I nästa programperiod (2021 – 2027) föreslår kommissionen att ersätta de s.k. förhandsvillkoren (ex-
ante conditionalities) med nödvändiga villkor (enabling conditions) för tillgång till struktur- och 
investeringsfonderna (ESIF).  
 
”God styrning” av den nationella (Nuts1) eller regionala (Nuts2 eller Nuts3) strategin för smart 
specialisering är det enda nödvändiga villkoret. Föra att bedöma huruvida berörd nivå lever upp till 
detta villkor finns sju uppfyllningskriterier: 
 

1. Aktuell analys av flaskhalsar för innovationsspridning 

2. Behöriga regionala/nationella institutioner eller organ som ansvarar för förvaltningen av 

strategin för smart specialisering 

3. Verktyg för övervakning och utvärdering för att mäta resultaten i förhållande till strategins mål 

4. Effektivt fungerande entreprenörsprocess 

5. Nödvändiga åtgärder för att förbättra nationella eller regionala forsknings- och 

innovationssystem 

6. Åtgärder för att hantera industriell omvandling 

7. Åtgärder för internationellt samarbete  

En förutsättning för att kunna ta del av ESIF-medel i nästa programperiod är således, utifrån 
kommissionens lagförslag, att uppdatera strategierna för smart specialisering i enlighet med 
uppföljningskriterierna 
 
En kärnfråga vad gäller förberedelser och positionering är vilken nivå som ska ha ansvar för att uppfylla 
det nödvändiga villkoret med uppfyllningskriterier. De huvudsakliga alternativen är nationell nivå 
(nuts1), programområde (nuts2) och regional nivå (nuts3). Även ett fjärde alternativ där vissa regioner 
har ansvar på nuts3 och vissa programområden på nuts2 kan vara möjligt.  
 
Krav eller möjlighet 

Det är lite som tyder på att ansvaret kommer att vara nationellt (nuts1). Dels p.g.a. att en majoritet av 
regionerna (nuts3) redan har kommit långt i sitt S3-arbete men också att det historiskt sett, vad gäller 
hantering och ansvar för strukturfonder, har landat i regionerna (nuts2, nuts3). Oavsett vad, är smart 
specialisering det ledande regionala verktyget för internationellt arbete på Brysselarenan, och således 
en möjlighet för Småland-Blekinge-Halland (och regionala aktörer) bl.a. för att ligga i pipeline för 
extern finansiering (sektorsprogram) och arbeta målinriktat på Brysselarenan för att höja det totala 
regionala utvecklingskapitalet.  
 
Om ansvaret landar på regionerna, programområdena eller en kombination av dem båda är det ett 
krav att regionerna har ansvar, antingen uteslutande ansvar (nuts3) eller delat (nuts2).  
 
Kommissionen är tydliga i sin kommunikation och rekommenderar regioner (nuts3) att agera proaktivt 
då det knappt finns tid att invänta den nationella nivån. Kommissionen kommer att pricka av villkoren 
och om det saknas bitar kan de inte godkänna att Sverige uppfyller kravet. Om ansvaret landar på 
regionerna (nuts3) så skulle inte Sverige uppfylla de nödvändiga villkoren om en region saknar S3-
strategi (och god styrning av den).  
 
 


