
• Kommunikation om 
hur den 
Brysselbaserade 
nätverk, program och 
strukturer kan 
användas 

 

Innovationsguide – regional innovation på den europeiska arenan 

En nyckelfaktor för att nyttja den europeiska arenan för innovation är regionens förmåga att mobilisera 

andras engagemang för regionens gemensamma utveckling.  

Den europeiska regionala FoI-arenan, nätverk och kontaktytor i Bryssel, är tillägnade regionala 

innovationssystem (med reg. aktörer) som har kapacitet att nyttja konkurrensutsatt FoI-medel och 

ingå i europeiska samarbeten. Den regionala nivån representerar sina system och Brysselkontorets roll 

kan vara att marknadsföra de regionala aktörerna och/eller att delta i påverkansinsatser kopplat till 

finansiering.  

I nästa programperiod har Kommissionen lanserat flera nya innovationsinstrument väl anpassade till 

regioners innovationssystem. Kommissionen uppmanar till användning av strukturfonderna (ERUF) i 

synergi med konkurrensutsatta FoI-medel. Därmed ”tilldelas” regioner ett än mer strategiskt uppdrag 

och som vägledande arbetsmetod för att ta sig an rollen som regional FoI-samordnare används 

processen/metoden smart specialisering (S3).  

Regioner förväntas ha mobiliserat en kritisk massa under nuvarande programperiod (S3 1.0) och när vi 

går in i nästa programperiod avser kommissionen att knyta konkurrensutsatta FoI-medel till S3-

samarbeten (S3 2.0). Därmed har också kommissionens kravbild för tillgång till strukturfonderna blivit 

mer omfattande, från att ha en smart specialiseringsstrategi (2014 – 2020) till att styrning och 

engagemang av strategin står i fokus (2021 – 2027).  

Småland-Blekinge-Halland – FoI engagemang på den europeiska arenan 2020 

I de länsspecifika dokumenten (Brysselkontorets regionala uppdragsbeskrivningar) efterfrågas dialog, 
kunskap och utbyte utifrån ett EU-perspektiv gällande smart specialisering. Därtill arbetar SBHSS 
medlemmar inom respektive region med smart specialisering på olika sätt, vilket också innebär att typ 
av bevakning/aktivitet kommer att skilja sig åt på den europeiska arenan.  
 
Brysselkontoret avser att maximera nyttan av respektive regions FoI-målsättningar, från skräddarsydd 
kommunikation till respektive region (bevakning, informationsärenden) till internationellt FoI-
samarbete som baseras på tematik (koppla upp regionala aktörer till europeiska samarbeten och 
värdekedjor).  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav: existens av nationell 

eller regional strategi för 

smart specialisering 

Krav: engagemang och 

styrning av strategin för 

smart specialisering  2020 
aktiviteter 2014 - 2020 2021 - 2027 

• Deltagande i regionala 

arbetsgrupper för S3 (eller 

motsvarande 

innovationsgrupperingar)  

• Kommunikation om 

kommande programperiod 

(inför regionala/nationella 

dialoger) 

• Marknadsföra regionen 

• Identifiera europeiska samarbeten  

• Positionera regionala aktörer till 
europeiska samarbeten och/eller till 
konkurrensutsatt finansiering (öka 
andelen av konkurrensutsatta medel 
till regionen) 
 



2020 aktiviteter 
 
Uppfyllningskriterium nr. 7 åtgärder för internationellt samarbete (enabling conditions) ger en bra 

indikation på kommissionens förväntningar på regioners arbete att engagera regionala intressenter 

(universitet, forskningsinstitutioner, små och medelstora företag, kluster m.fl.) för att delta i 

framväxten av europeiska värdekedjor.  

SBHSS Brysselkontors stöd, och aktiviteter, utgår från punkten ”åtgärder för internationellt arbete”, 

därmed blir SBHSS medlemmars arbete med att kontextualisera uppfyllnignskriterierna utifrån 

regionens förutsättningar (ev. säkerställa en tidslinje för att tillgodose uppfyllningskriterierna) viktiga. 

Vilka formuleringar och målsättningar SBHSS medlemmar har kan fungera som vägvisare för 

Brysselkontorets navigering och insatser i Brysselbaserade FoI-nätverk. Brysselkontoret ser därför 

kontakten med näringslivssamordnare i regionerna som viktiga (eller motsvarande funktion som 

arbetar med det regionala FoI/S3-arbetet). Utifrån de länspecifika dokumenten och Brysselkontorets 

omvärldsbevakning bedömer vi att följande punkter är prioriterade för 2020:  

• Kommunikation om kommande programperiod inför regionala/nationella dialoger eller 

andra forum  

• Deltagande i regionala arbetsgrupper för S3 (eller motsvarande innovationsgrupperingar)  

I Brysselbaserade regionala FoI-nätverket ERRIN (European regions for research and innovation) utgår 

policyarbetet för att främja och säkerställa att komponenter i sektorsprogrammen är anpassade till 

den regionala nivån – d.v.s. regionala innovationssystem (RiS3). Bedömningsvis är policyarbete och 

bevakning (inom FoI) i nätverk som ERRIN mindre relevant för SBHSS medlemmar i dagsläget eftersom 

våra medlemmar är i aktiveringsfasen av RiS31. Istället kan nationella forum och dialoger vara mer 

intressant (RnD, S3-nätverk m.fl.).  

SBHSS Brysselkontors arbete med Smart Housing Småland är ett exempel som illustrerar att det är 

samverkan med aktörer i regionen som är grunden för att arbeta med innovation på den europeiska 

arenan och inte en RiS3-strategi i sig som väger tungt. Med uppbackning av regionens samordnade 

roll, och/eller, en regional aktör med kapacitet att delta i europeiska partnerskap kan aktiviteter i 

Bryssel handla om att:  

• Marknadsföra regionen  

• Identifiera europeiska samarbeten  

• Positionera regionala aktörer till europeiska samarbeten 

 
Ovan punkter kan vi arbeta med oavsett RiS3, men processen med RiS3 innebär en möjlighet att 

kraftsamla regionalt och identifiera styrkeområden där marknadsföring och uppkoppling till 

europeiska samarbeten är en viktig komponent. Med andra ord, Brysselkontoret ser att vi kan arbeta  

med att koppla upp fler regionala innovationssystem (eller aktörer) på den europeiska arenan under 

2021 – 2027.  

 

 
1 De svenska regioner som engagerat sig i policy gällande utformningen av FoI-komponenter i 

sektorsprogrammen har gjort det med målsättning att skapa bättre förutsättningar till uppskalningsprojekt för 

aktörer i det ”regionala innovationssystemet (RiS3)”. Därmed föregår ofta ”uppkopplingsarbetet” det 

policyinriktade arbetet gällande finansiering.  

 


